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 ةمدقملا

 لسلستو لوالا ناسبنالا ةقلخ ىلا عاملا عم ةينسا يف: لوالا, لصفلا .
 : ةيلعلا ةلودلا ةدادسو فرعلا مث ةمسا ناكس ةوطسو هيب نمرشلا

 | ةفسالفلا هيلع ناك امو مهتادقتعمو مهتادابعو اهموق ةلاحو ةئنثولا يو

 ينذولا تبعسشلاو
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 لما نيمكلمملا دودح نايد أمفو : سرافؤ يدام يي: ةجرات ةعل 1

 خلا مهيدرحو اسرق
 . مهسواج وتسو شراف كولم ءامسا
 ضراتو ناثوالا ةدابع ءدب ركحذ اهيفو : نييروشالاو .نييلباتلا: نايدا

 مهضعب ةباكحو ةدورعملا ةسحلالا .ءامساو سوريبل لباب ةكلمو ماعلا
 ثملثتلا هضصخا نيتمالا تادقتعمو

 ' ةعبرشلا
 اهودبعيقلا مهتادويعمو رتسواروز ةبتك ام هبفو : سرفلاو نينداملادقتعم
 خلا نييداملاو نييروسالاو نييلباملا:ةمادق نع .ليق.ام يف رظ



 سابع

 || ىعاهتدروةف ارا سارغالا كلت ناهذالا نم تءعزتو اهل ساءال يتلا ةعينلا

 َ ةيلاسدف: ةنأش ”لج اهتلاخو اهيداب ىلا تدتراف اهترطف قئاتح يف رظنت اهبامعا
 [| ترعشلب مهتوسقو مهتوطس ةبهار الو نامزلا كلذ يف نينناويلاو نيننامورلا:تاوقب |

 || نع اهئامدب تمواقو تعفادو تلضانف .ةيلعلا .ةمهلا تامعاو ةعاومشلا نءأني
 ' كلتب . تقلاو هاوس الو تانناكلا عدبأ داو هلا دوحو يمشو ةقيقملا هذه

 85 نابتمالاو "لذلا.ضيضح يلا تافارخاو تالبغزتا



 1و (عةحر 2

 [ضوصخم املا ىتسحلا اهلالا  ءامسأ نم 8 لك اولعخي نا ىلا مها قلاخلا

 لكحو منا لكنا ثيحب تاداقتعالا هذه تاضأتف منهل ْنعَو هوروصت امسح
 تاداعو 1 2 تبق أرخالا نع يقم ملا ىلع لدم ناك ةينار لكل كه
 دعب ةاثولا ةظخ ةطقحا هله عبتت عش لواو تاككا كلذ يف زصختت

 ةحلالا ديلاوع داقتعالاثبو اهرشنو ةهلالا تاءاكحح عنو نينلباثلاو نييروشالا

 ةلغلا يع ابنا لاقو ريقلاو سغشلاك تاقولخلا ىلآ ةيهولالا سنو اهدادعتو
 مهتراحخ ةطساوب اهولقنو يرصلاو يقينيفلا بعشلا وه امنا تومللو ةابحلل ةماعلا ||

 تدطوتو تدنماف ةفلت تاهح يف يف مهريغ ىلا ماتوا مهتارمعتسم وا مهزوفت وا

 أسهناو ةيمحلا يش ةينثولا تاذازحا كلت: نا اوشا نأ دعو ٠ . لوقعلا يف تذمر
 عتطانلا مهتدعاسو تب؟هاذملا نم ايلهال روت أم اهقارعا توسوو ةنهار ةقيقح

 مهالا اهيلع فوقولا ٍدحال نكميال يتلا ةظوفحلا رارسالاو مهل تناك يتلا ةقلطملا

 ا اك لافتحا, هدابعا اومظعو .ةهاك مهلا نسحا نم ةدامع اورشن

  ىتح ةعيبطلا رهاظمو تانئاكلا ةدامع ىلا اولصوت ةلمسولا هذه.و هرلغو نكت

 قباسلا ةملالا نا اودةتعاف هلاب تسيل ةعيبطلا نا ملعي ليلق رفن الا قبب

 اساز اهناكما نم سيل يتلا  ةيعيبطلا ىوقلا هذه ربدتو ردصت يتلا يم اهدوجو
 | يا ةينثولا مايا دعب ترشنناف يسللا بتتزتلا يف نساحلا نم اهل ام ربظت نا
 تطاستو دادبتسا ةوطس قئاقللا ىلع تطسو ةرومعملا ةفاك يث تدتماو راشتنا

 امنب ميدقت ىلا اهتداتف يدلاولا ونا اهنم تعزتو يا بواقلا ىلع

 3 نيذلا ظللا يدرححللاب تلكنف ةناسنالا قوتح اهنم تحي اراض
 ةينثولا ىلا نيرظان ىلوالا مايالا ىلا دعنلو : مهدالب نع اًجزاخ ثداوحلا

 ا اهتلوص زّزعتو اهنامم دطوت نا يف ناكم لك يف اًدهجولأت نكت م

 اذه نا ريغ ديبعتلا» قيفتلا نساحمب بابلالا تنتفو لوقعلا ترساو باقرلا
 هداوطا تكدو ةعوقلا ىداملاو ةنهارلا قئاقلا تاوق هتعزعز ىتح لطي م ءانيلا



 عسا

 ا 3 . ا .ايندلا 0 نون لاق ني نوعشلا تذدغا مهنعو بازقلا

 | ىلاؤ» * ءاوفطلاو رانلاو هايملا رام نم عقجا امم اسفن نيطلا ”هدلوا ناكيذلا لسنلا

 1 د ءايشاو“ ٠ مهلا هتلقنو ةرباغلا م الا تدمتعا امسح هريغو ناينكتس راشا كلذ

 مثالا 1 عسيجج ىزا اشاو ٠ ًراصتخا اهنع انبرض نولوالا هيلع: ناك اب انركذت ةريثك

 َ 44 يباع ىلا هتزع_ةرخأتملا لايقل ضعب كل ناو نافوطلا ركذ تظفح دق

 ( .٠ ةمادقلا يف سفانتلاو راضتفالاب ابحالا كلذ امن نينانريلاك اهكوام دحا مايا

 || اوذخاو ةفاتخم ,تاهج نم .اهوعمج مهنا ملعي نائويلا تاياكح تاحفص بلق نمو
 تلاقو نافوطلا ركذ تظفح مهنم ةليق لكنا ىرتف مهلا اهوزعو تادابعلا لك

 | مهدانبب يذلا راتب ةربابللا بح ارك5 مهاو اكمهكولم لوا دهع يف ناك هنن
 ىلا لصي اجرب اوننيل اوعمجت نيذلا نيلوالا ىلا زمرالاوه امو نييقينيفلا نع اًذخا
 | ىلعو ٠ اوقرفتف مهتسلا لبلبو هللا طبه ضرالا هجو ىقعاوددتال ي ءاهسلا

 م بسن تنقو يتلا طول ةأرما ةضق نغ ذوخأم ركص ىلا انوتال ليوحت نا ينظ

 / نودماغا ةن ينيج ةياكح ناو  ةرومو موداص ىلا اهرظنب برلا ىما !متلاغ
 | نع ذوخأم ةيرلا هذهلل ةيضص مدقتل د مدع ةلازغب امتدتفا انايد نا اومتز يتلا

 ٌ ذوخأم ةرثكزخأ ءاشاو.: شكلاب هئادقفاو ميهربا هببا نم قحسا ب كت سو

 1 ٠ ينالفلا ناكحلا يف نالف دهع يف تثدح اهنا اولاقو مهلا اهرتيلا نييناربعلا نع

 ا اولدبو مهريغو نييناربعلا نع اهريغو نب ءوكتلا رانخا نورخأتلا س فلا دما (ك

 006 لصالا ىلا نيزعار اولد

 3 ىسات ادب دق امظعمو الوا اًموزرعم ناك يذلا لجو ْزع هللا مسا نا

 الا ةناش "لج هيلع اومكجيالا اودوعتو مهتريصب تيم نيذلا سانلا بولق
 مه ىداو مايالا يدا عم مهلرقع نم ميظعلا مدالا اذه ىحناذ ساوحلا
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 ناك يذلا ايضا لعب: نع ذوخأم دحاو مسأ وه من كعو مور نو ناروسيغ

 نم دصقلا |( لو ندم ل انج تانياتلشلا» يفاا كلا نهد اذاعه

 ىلع قبطنت ةقرفتم تاناكح دارياو ةيدسن ةلسلس لعج ىوس ةغلالا ءامسا ريثكست
 مهتهلاو مهئابا نيب ام نوقرفي نولوالا نكي مل اذهلو اهوركذ يتلا لايجالا نم ديثك |
 نباتا عتلا يصف كامل سيلا سان زي كيال |||

 ءايشالا عيجج اذبم هنا بوركم لاق اكأ سضنورك ةلثمو رخو داقتعالا تاك |[
 انفظا:دق نكن ا يحفر دحاو هلاب داقتعالا نا يقتينيفلا فوسايفلا لاط: لاقو

 0 مهاف دوجو ةطئاوب ربذ ءالخلا نا:فوسليفلا اذه ملعب ناك دقو ةضيئش اق هرون

 ىلا لزي ل يذلا ثاثمم هلا دوجوب مهداقتعا انما. ةعيمللا هذه .ناثوبلا دخا هنعو

 .اغنم دلُو قئاو !ركذ اجوز دحاولا هلالا اذه اوروصت دق مناف راثآلا هلثق نالا
 . داقتعالا نيظفاح اوناكسف نوي دوصلا اما اروهشم كلذ ناكو ثيلثتلل ممم. رخا

 ةاميل ةقالثن دعلو لاب انامز

 قسوم هدرؤا ام هيشلا لك هشي اسمع نيوكتلا:ةيفيك دروا دق نايتكس نا
 يذلا حورأا اذه ناز ايرطضم ملظملا ءالِلا لمخي حورلا نا همالكن م ذخؤي ُةناف

 ىلع فري هللا حور ناكو ىسوم لوب انركذي ءالقا رضاع وحن ةنح مرطضا
 اهنم نوككتت نا يغني ناك يتلا رصانعلا كلت اًنضاح ناك حورلا ناك هايلا هجو
 نكي مل يذلا كلذ. حورلاب نومهغب اوناك مهنا يللتلا'هلوق نم ذخوي ةئاو اكايندلا
 ] 1 داراو ٠ ويش لك ردضا يذلا قوشلا'نع ردصي ل ةنال هللا هب ىنعا اقول

 ءامشاو لوالا لجرلا ميل نوغوتورب هلومب و .ءاوح ةيناربعلا ف رع قفاوملا .نويا

 0 هكد' يذلا توت 7 نأ مهضعب لاق هيلعو سونيترم بالا راشنا امسح ةريثك"
 ةنع ذخا ىذلا ا ل !نينفركا ارش تنتاك ةلمجب دقد ىموم وه اغا

 هللا حور وه ابيفلحو٠ هللا ةكنالم نع .اهاقلت يذلا خونخا وه: نونفلاو مولغلا

 ناك فلؤملا ناك هنأ ماو نيإق امه ةيقينيف يف اذكس نيذللا ةينجو :نجو : يحلا



 ١ عود

 .(| هنا هب نودقتمت. اوناك لب لاخلا 'هلالا نواحي, نويرصملاو نويقينيفلا نكي م
 || ناكدق ليا مسا اذهف ة ةيئولاو ةالا. دادمت روهظ لبق هودبعف ٠ ىش لك ءادنم
 | .دنغو مهتما ب تافا جلاب اأدلو ةنثولا اولحتلا نائبل يف موق لوا نييلبلا دنع

 1 . نيناعنككا 'دنعو كنللاو سمدتو نارو> يف مهن ”اراتك لدت [ك اًضيا ةيمارالا لئابقلا
 |١ ةذخاو مانالا كلت رابخا يف انيق ام اذاو ا (مومع نيسادلاو نرعلاو

 || رع هفاضوا ىلع لدت ةلالا ءانسا نا: ىرن اهتاغل يف اهعضو بسحب ظافلالا ىنعم
 ْ | اهريغو مس (لعبو كلمز ةدهو. مدقو زيبكو نويلغو ليو ةزيمزواو يلوداك لجو

 || ةانهاانل نيت ةيلماسلا:امسالو  ةيقرششلا تاناندلا يف ةظوفحلا ءامنالا نا ريغ ريثك
 ١ نارؤزلاو ناثويلا دتسنعا ةينثولا :تاراكسملا يف ةظوفحلا ءامنالا نم رثكأ ةقيقللا
 1 ءايلعلا نم ريثك راشا كك ةهلالا ددعت روهظ:تمدقت يقيقحلا هلالا ة 2 نا يهو

 ديحقلا هلالاك نينرضملا دنع !دوبغم'زوظنملا زيغلا هلالا يا نومأ ناك دقلز

 | نا ىلا مالا مهب ؛ كذا :مهتلاخ اسفي نا ىلا سابسنلا لصوأ ال لهجلا نا
 | ليا ن4 555 اهزوما زبدو ةلمبقلا كللت ساس نسئر لوال لجو ع ةعما اوطعس

 أ تقلا: مهتااكك يف: ةعئاش ةكمم ةداملا منه ترراضون باسواو ياطنالا انجري
 00 ان ذا يش هماتخلا تقو يف ها لدن وا ماتا امو ضخشلا ناك ءاوس ةعدقلا

 || رئازجو اندم هك ىلا 'مضادق ليكربكص الا ليا اف بعشب هرفظ وا ةنيدم
 | عديد انما ف ديعلا :تضتو :زاصتناب ملاعلا يف لوحتو ةريدكص
 07 +: مهزيغو: دوي زهو بوركمو نورشدشد

 نويل دا لي ا يف يدي يقينيفلا فوسليفلا نتينكتس نا

  نءذ يف ةلره نم ريل عضو ىللاعت هلل ءاهسا نم .ىلعالا هانعم ماس مسا وهو

 هرعلا ليا .ئعمو يلو داك هثوم ىلاديشي نانكتم نال يلودا سفن وهو ٠ تافارخلا

 ١ ده ,نع ذوخأم سنورك متماو راع سويليأ مس ١ نانوبلا دخخا ةقمو ةردقلاو

 ٠ انابك العبلا ناقن وهو نانوبلا دنع و وهو دلاخلا وا ميدقلا دا يدبالا

 ا



 (مو6)

 اهدوجو خسر دق ةيهلالا ةمكسحلاو ةقئافلا ةردقلا هذه نا ىرتو كلذ لكتعدبا
 لكح يف اه. اورخافو نامز :لكيف اهيلا اوؤمرف مهبولق يف تلصأتو مهناهذا يف

 كسمتتلاو ةينثولا يساسس يف لغوتلا ىلا انما ذاق دق لهما نا معن ناكم

 تاهرتلاو تاداب زلا نع تاباكسملا كلت اندرج اذا:نكل ةيفارلا تااحححلاب

 ىلع انلدتو اهلا دنتست.ةنهار قئاقحن نع انل عملت اهاز اهرداضم ىلا اهانعجرار
 ةفاك تالولعملا امنع تردص ةلعب اسوق دقتعم

 ةكلم لوا تربظ اهيفو: ةطيسبلا يف نافوطلا دعب تماق ةنيدم لوا لباب نا

 ماقا سونين ناف ةنس ةئاعالثب نافوطلا دعب ةينثولل ردصمو ْركرم لوا تناك ةرداق

 كلت لصأتسي مل كلذ نا الا لاعاب ساب هتدابع ىلع سانلا لمحو دوو ًالاثث اف
 تانناكحاا ارب ربدمو بد دوحوب رارقالا يو ةيسماسلا قئاقْاو ةّئوقلا ىدايلا

 ةيلاخ ةنواخ تناك ضرالا ناب ناعا نادلكلا يخروم نهشأ سوراب ناف ٠ اهربدر

 خل ارمقلا» سمشاك تانئاحصيلا عادباب واخلا ضاعرونلا ها قار ىنوف كراك
 ةعم نمو سؤرتسسك1 الا ُهنم جني ملو رشبلا دابا يذلا نافوطلاربخ ركذ نا ىلا

 هلالا نا نم ىسوم مالكب انزكذي ام نييروسالاو نييلبابلا داقتعا نع هريغ بنكو

 ةتوتيم مدع ىلع لدي امم كلذ راغو نينندملا نم صتق.و نيماصلا يزاجيئمظعالا

 تدلوت اهنا اولاقق رشلاو ريذحا ةفرعم ةرجضش ركذ ىلع اوظفاح دقف سرفلا اما سفنلا

 لكا ىلع !هتلجد ءاوح تقلط يتلا ةيملاربخ ىلعو لوتقلا .لوالا لجزلا مد نم
 لكا ىلع هتنيرقو ايشيم لمحو ةيح ةروصب رهظ رشلا حور نا 3 مزح رثا
 سلك يف هورطس لب رشنلا ةنوند نم نوكي ام اوسني ملو ٠ ايعطقنسي نا دصق را

 ءاضقنا دنع هناو مك ملاعلا اذه اهتقراقم دنع 2 سانلا ناب ةنلعملا مهتنابد

 ةمايق موي مظعلا مويلا يف رارشالا نم رابخالا بختنأيل ان دزيمروا لسري ملاعلا
 يلوالاحور ا اركمم ةطساوب درامروأ ث ثمحوملا رامخالا لقت كلاذ ذاوةفاك تا ومالا

 ءابنلاورشيلا نيبنام مظمالا لوالا طيسولاو ىمظعا
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 ١ لواب لضتم مركلاو :لختلا. لشثم قفارخاو هلا رزبال امو شئاشحلا لثم تاسثلا قفا

 ا عمو طف :سمللا ةوقاالا ال دجوب و فادصلاو نوزاملا لم ناومملا قفا

 (| ريصي نال بيرقلا دادعتسالاب دعتسم اهنم قفارخا نا تازركملا هذه يف لاصتالا
 | يف يف دسحن انا مث يلوراملا ريفص جرف سجرج يروا لاقو٠ .٠ هدعب يذلا قفا لوا
 || رضانغلاو كالفالا تاكرح نم راثا نسما ملاع يفف ةعونتم اراثا هفالتخا ىلع ملاوعلا

 ٍ عيد قائما اهلل ناب اهلك دبشت م ومنلا ةكرح نم راثأ نيوكتلا ملاع يو

 | عمجيف امد ىقلا ىوققلا نم سفنلل ام املع كديزا الو يال رنوب ماسجالل

 ظ .ةنع يهنت وا هب يضقن اع لْعلا نم ةخودنمالو يعنتو يضذقت ةكلم يو اهلاعفا

 فش عيدب برت ىلع لب ةدحاو ةريتو ىلع اهلا وندت نا ىوقلا هدهل سبلو

 0 هتالاب رهاسظلا نمل ىلع تاسوسحملا درت ةقداض هتامسو ةرهاب هتأنا لامج نع

  كرتشملا سلا هلواو نطابلا ىلا اهلقنيف نسمللاو قوذلاو مثلاو عمسلاو رصبلا نم

 نع درج وه 17 نسفنلا يف: سوسحملا:ءيشلا. لثقيمف لاخلا ىلا اهدي اذهو
 . ةظفاحلا ىلا ايد زي تايضخشلاب ةقلعتملا ىلاعملا كردتف ةمهاولا ىلا هيدي مث داؤللا

 _ ركفلا ةوق ىلا. يناعملا هذه عمج يقترت مث اهيلا ةجاملا تقول ةنازخ ظفح اهظفحت
 ١" لقفلا اهواثتيف ةيداما قحاوللا نم اههف يب ام امنع عزتنيو لاعفلا لقعلا اهلوانتدبف

 . طسوتبلقعلا سفق يف ةدلوتم لقعلا ةملك كاذ ذا متتف ةليمج ةيقن ةلماكط سوتملا

 | ىرديف هل ةتاذ ًالامذا متكسا لعفلاب ماقو ةوقلا نع لقعلا حبر رح اذاف ةلوقعمللا ةدوصلا

 اا يعل .٠ ركدتيو نهربي و مكسجيو يردي ُهنا
 ةمءل

 ١ ةينثولا تاءاكملا ردصميف
 امن ل ا ةلوالا مالا يف ثنو خيراتلا فوك يف لق نم نأ

 3 ا” م نم اوك هاون مهتادقتعمو مهلاوحاو مهزاوطاو بوعشلا كلت دناوع

 1 الفأس ةزدق ناز رشبلا عادبا و ملاعلا قلخ ”زكذ اوظنح مهنا ملعي ةراضخلا وا



 ٍ (مىع

 رك الد د ناسنإلل ةعيبطلا ملأ ىرب : نمأ ناوعسو ةنديم نعف

 رهو سلا يف هللا دج ودشنو - ' اهءالكو' ااهزاتما . نم :تاتقل

 امهداهوو اهتئادح يف .فرطظلا فرط. حيرسؤو.تادئاكلا : تنتازم يف باص لمات

 ذوخألا تانئاككا امج عبدبلا لايجلا اذسهب كلسفن دلتو كاتلقم رقتف اهباضهر

 ليماكلا قاستالا ىرت 9 اص .اهنيب هزوت: عطش نم لاسمج لك لصا نع

 م اهادعتت الو اهيلع ىثت يلا نئسلا نم ال امو. دامجلاو.ةيكلفلا .مارجالا يف

 |ْفصوب موه الو دع امضحيال وعملا هراهزا فالتخاو تابنلا 0 دهاغت ا

 رظنا ٠ شاعتنالاو .رورسبلا تاساسحا :نسفنلا هيف يشننتو اهاولاب .بواقلا يبست ملق ||
 نم هللا هب: هصخام هلامح ديزي وكذ م ةلرام ىلعا يف يف هارتذ نارا ىلا هللا. كاعر

 ترم لذا ةيهفق اموات رع وزار ةحئيظواو غال ةطلبملا ةرتللو ةابخلا
 أ :قينلتا لا هيفي وردت للا: تلا رتل .كاتافقلإف اكانأ كل نآنالا يف الباص
 نوما لاق ٠» نامل وتمام دلو ني ةئالنانع كسار اننه ةكرط متاو لاك
 || ةئيه ىلع اهلك تاقواخلا نم هيف اع ملاعلا: اذه دهانشن اننا. كابا هللا اندشرا 3

 ةلاحتساو ناوك الاب ناوكالا لاصتإو تاندسملاب ٍتايسالا:طب رو ماكحالاو ببتنتلا ن
 ١( هتااغ يهتتت الو كلذ يف هبا ئهتنت.ال نضعب ىلا تادوجوملا ضعب 90

 ا جردست فيك ةدها#ملا رضانعلا ملغ الواو. يناثلا سوبسحلا .ملاعلاب كلذ
 دحاو لكو ضعبب ابضعب الاصتم راناا ىلا مثا ءاوحلا ىلا. مث.ءاملا ىلا ضزالا .نم

 تاقوالا ضعب ليحتسيو !طباهو ادعاص هيلب اه ىلا لحسم نا ىلا دعتسم اهنم ||

 نم فطلا وهو كالنالا ملاع ىلا ىعذب نا ىلا هلق 7 ففطلا أمنم دعادلاو

 تاكرملا الا اتمنا شال دق ىلع ضعبب اهضعب لصتا ةقنط ىلع لكلا

 دوجو نم كلذ دع. امو اهعاضواو اهريداقم ةفرعم ىلا مهضعب يدق أمي طقف

 نداعملا نم أدتبا فيك نيوكتلا ملاع ىلا رظنا مث اهنف راثالا هذه امل يتلا تاوذلا

 لوا, لصتم نداعملا قفارخجا .يردتلا نم ةعبدب ةئيه ىلع ناويخلا مث تاسنلا مث ||



 امنبج رو طمتلا يعاد دوسو

 ةنول ديكحأو هولا نسح رو

 اسهتايح نوضأ يداحو انايل يلف
 بطرقو وش لكس هنم عطقاو
 يذلا فاعلا رصنعلا اهف لدمحاو

 اني َراص: دقو فخ ناكادتل

 هتلصاو تاتا طاح قّوعاو

 ًالوادج  هانيلا بذع نم لعجاو

 ,لوعب دانمجلا : مص ىلغ وطساو
 زلوم اسوا ضرالا ميذا.يرفاو

 اثم لكو اروث دينلا تحن عضخاو

 اهزخخص لغشلاف لغشلاب اهشغناو
 انهو حور. ثرااف اهترحاو

 رةذلب لكح يف هلا تنن مدماو
 و ءالككا كاذأذا تبق
 قرولا ينشالاو درولا سنط قبغن و

 يذلا انماعنا نسشبعلا عسر ىعرتو

 هضرا جشو :ناسفالاف يرمعل

 الفلا يفريطلا هلضذ ىعاضم نع ىوز

 خيل :انوثا هللا بلا وه
 تدرغف . تاعناب  .اضايد. ماقا
 ىرت الأ عيرلا ثرحلاب دلخو

 مت
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 ' اهءاذر" فافللا راص تكسو ناو

 6 لحام يهبلا رهزلاب مجدي 5 :

 8 اننا قناع ثنالا ثننأو

 1 يربلا بطرتلاو تننلا 3 داسو

 .. ردصلاق يضيف حولا قيضت تداكو

 ا رهقلاو  لحتلا» ةسمل نم اهفراو

 "وفضلا :قرولاو لحما تاوذ وحاو

 !رهدلا !:ةرغ تقرشأ دق: هشلطب
 و ينلعا تعاطاو يزمب

 5 .نهلاو' يعبلا تحاص :يلال“ زاش

 "مرج "قا .ترألا لملف 5-5

 34 اويطل ! ديب ةقزاملا هاومأ' رحفن

 | .١ اوزادللا بطخا اهتاشمنا:. يف نزال

 . روغتلا مشاب اهتسح اهلا دنع
 «رفقلا هململا يف ضرالا سصخ لبسي

 .٠ يرلمملا زكجللاب مسلا ةنم لذباو
 هَ رطل ليلا نم تاوثان يساورلا

 .* ةوريكنلا نع ثتاسناملا رغث .مسدنو
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 1 رعلا مجالا ىلع ومس ىنش حشو
 17 روقلا ةنعلطوالاضالا يف 'بدامو

 "0 رفلابو“ يلافالاب .اهابزا يساكو
 اب ئربقتلا عم يخرلا ريبطلا اهتاتفاب

 ١ غزا قدح احلا تان حتفت
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 | يروخلا ملاعلا بالا لوق ىعتنا .باشعالا نم يذتغت يتلا تاناويلاو ىدثلا
 ناشلا اذهب ينوراملاريفص جرف سجرج

 قيفوتلا نمز (سيط ىرئضرملا نم مويلا اذهرخا يف ةركل ا تفداص امل
 :هتروص ىلع هللا هارب ناسنالا ىنكسل تلهاو اًيفاص ! وج .عبطلا نءو الص ارطم
 ةاوص اذ لصالا ميكالقاع اديس كآن اهشدج عيجو ضرالا ىلع ةطاسو لاك

 ضعب لاق ٠ ةبرللا 'لم نم هل اب لمتو هعدبم دجيو .هيراب ميسم ادش دداوسو
 ىلاعت هللا ناف ناسننالا.نم نسحا «ديلاوملا نم ينعي قلخب ىلاعت هلل سبل ٠ ءامدقلا
 ىلع ابكتم ءيش لكق ل ةنال ٠ هناضعا ةيوستو هلادتعا وهو ميوقن نسحا يف هعدبا

 . اهباع ضبقي عباصاو ديو هب قطني قلز ناسل ةلوءايوس ناسنالا قاخو ههجو
 شالا يدوم ايار هيك ةناو ايل متلو الاقل ل36 جاوزت فيفا رف

 ناف ٠ يمييبلا ناويملا لك ىلع يع هب يذلا لقعلا نم هللا ةبهو اب زيبقلب بذهم
 تافض هذهو امركح اًربدم اًريضب اممم الكتف راق انلاع يح ةنوكىلاعت هللا

 نيمذقالا نم موق هامه كلذلو ملاعلا كلم ةقيقملاب وه ناسنالاف العو "ليديا

 ىلا زاحتاف لهملا مهضعب ىمعا هوني ددعتو لساتتيو وعي ذخا الو. رغصالا ملاعلا

 كلب رم اك قلاخا نوذ تاقواخلا ةدانع
 :قلاخلا نم ةبكترا:ام: لح ًصاضقر ندع ةنقما نم عيخأ نا دعب ناببنألا نا

 ىضقو هنيبج قرع اهليضاحم نم تاتقيل اهامعتسيو ضرالا ثري ناب هيلع يضف
 راجت سوم اهتسويو نضال: رح أبل اكون رشا ناب ضرالا: لع
 ةييلتلاو رانلا لع فشتك او رئافللا رفخ هل ةدئاف هيف ام لك لمعتسيؤ ةبيطلا
 ناكف هصت . ءازج ةسسطلا اهرائاب ذذلت و هيرظانا قورت ةعندب ةراضح .اهلعج دق هناف

 لامجلاو ءاهلا للجب اهيسكيو اهضماوغ فششكيتو اهرارسسا ىلع فتي نا هدحو هل
 رفح نم ناك امو ثيزح نم. ناك اع .الملا ةثودحا ضرالا لاح تدجو

 رضلاو طمتلاب عفنلا اهنم لدبو ةليثضرآلا !اذنت : تامهأ اذا



 (سك٠)

  ناؤيللا رم ةديدج عاوأأ ءاذغل الم ايعنم الك تلمج ةمنم تاريغت ولا ءالا ىلا

 كلاز ام يتلا ةريثككا .ةزجالا نع مالظلا راشتنا ضرف لاحلا نم نوكيالف هيلعو

 | اس٠ هعدجتو اءانص مالظلا ددبت ناكسف طوبهو دوعص يف نيوكتلا ءدب يف
 |١ ادب ضرالا ففنتكي ناك يذلا ةؤجيالا روجيد ددشتو ةلوالاراودالا تت ايلف

 || جيردتلا ليس ىلع اما كلذو موجنلاو رمقلا» سمسشلا نم لكضرالا ىلع ربظي
 ١( ةيضرالا ةركك يف ثدح دق مسج بالقنال ةثنب ماو ةيعيبطلا لعاوفلا لعفل
 ا ١ - سمشلا ةمشا كاذ ذا ةثدفنف اهرح ىقنو باضلا ريجاند نم اهفانكم ناك ام ددنف

 ْ ' ناك ضاللا نم افقوم ترقا سمسا تناك الو٠ عناد موي ناكو ٠ فكاوكلا رئاسو

 ١ 0 و اوم ةترازح طسبو اهريغ وق اديدش املا لضن اهرون

 1 اهلا رمشلا
 11 نأ :اش للا زكرتت راحبلاو نزاوتت ةضرالا رصانعلا .تذخاام

 ١ تضافق هايملا قلاخعا عا ةبللا نياوكلا ىنكسل مالم تحبضاف ةرككا تحسفت
  ىرقب قلاخلا يللا اهززع دقو ايفاتصا بسحب اهلك ويطو ماظع تايحو تافاحن
 | اليوط ناهز لمعلا اذهل نوضتقي امجولولسا :آماع نا ريغ ةرثككاو وغلا نم اهنكم
 ا ةينفم ةرا ركو هناكرا قلقت :تاريغت ضعب هرتع لاز ام ضرالا هجو نال

 ١ راججلاو ضزالا طسو يف سمت ضيا هعاونا نم لب ناويملا دارفا نم سبا ديثكك
 ( نامنالا اهجزؤتسجل ان داعم رضانعلاو امه راكشالا تراصف رصانعلاو راكشالا نم ريثك
 ا وص اضرالا طسو يف ةينظعلا داهولا نمريثكر رؤدلا اذه يل نو قالو ء هتمدخل

 1 0 يقستو اهمنن# قوقش نم عينان امم ضيفت مث اهلا ردحنت هايم عمتجم
 06 سماخ موب حامض ناكو ءاسم ناكو

 .قلاحلا رز ضرالا تنسكتف الاب وظ ان امز ىضتقا دقو ريخالا رودلا. يف اما

 ا ضرا شوحوو تابابدو ماج اهفانصا تسجت ةيح سفنا تاوذ تحرخأف

 تاوذ اهصخا انمانا ىلا اح ليج مانو هول عب اهتف اهفاتصا نسحي



 (سوو.)

 نيب اًديلج تعمجت يتلا هايملا دوجول ةيناث ضرالا ىلع مالظلا داصو ةيضزالا ةرككا

 طسو:يف دلج نكيل هللا لاقو : نسدقملا باتكلا, لوق هيلعو نكاوككاو.ضرالا
 ناكو .حاصص ناكو ... . كلذك ناكتف + ٠ ٠ هانم هايم نيد اصاف .نكيلو .هايملا
 ف لهفت ةيزكرملا رانلا تذخاف ةرككا هجو:هايملا تطغ .:+ رناث موي. ءاسم

 ايي هايلا طسو نم ضرالا تجرخ نا ىلا ةبيظع نيكارب لكش ىلع اهيلغتد ||
 توبثا ةرثك ةيوق هضاسيغ يف تابثلا يدايم زئانح ترهظف هنف ىنكتنلل منالي

 ةيوسسجللا قافالا يف ىشتنلا .ينوب رككا رضنعلا ةرازغو :نسقطلاو ةبوطرلاو ةرارملا ||
 درو اك هفئص بسحجي اع جومي اًرثم اًرشو اًرزب رزبيب ايشع اان ضرالا تتبنف
 لثم ةصقان لاكش ىلع ةيناومملا يدايم أضيا ترهظ مث + سدقلا باتككا يف

 ا نا اهلا نيركتل لس امرا 0 يذلا ىسومو ٠ روشعلا تاوذو تنفدزلا

 ظ اهنوي يف اهركذي يتلا تاناويلجا رئاس

 مويلا اذه يف .ءاسم ناك" بنيكو حابص ناك نيك نكلو
 قونف :ىلا قمعلا نم نيضرالا عفدت تناك( يتلا ةميظعلا ةولسقلا نا ملعا

 العقل كلذو ابك ضزالا .مع دق امالظ .ثدحن نا اهنكما هايملا هجو ىلع اهطستو
 ضرالا ترجمت" ةبزاقتم ةنمزا يل وا دحاو نامز يف مت دق نا يف تيراال يذلا
 تاباتف هاما يف: تناك ةفيثك .داومو فئاكستم باض ةدولحا اهقافا يف دعصتو

 ىلع كلذ مت دقو .ماللظ :ناكو :ضزالا. ىلا .غوابلا نع اهتبجفس ةصومشلا زاونالا

 مالظلاو باضلا نم ةبرانلا نيكاربلا يف دهاشي ام لكش
 رئاس .ءدب يف ثدح نوكي نإ دعبي الو. ثلاث مون ءانسم ناكو حامص ناكو .

 تناكييتلا تانلقتلا نم ةءاديلا يف ثدح ام سدانسلاو سماخاو عبار يهو مايالا

 | نم لك انمي فقوت (مالظ:ىرخاو /ًرون ةراث اهملع طبنتف :ضزالا هجو ريغت

 املك .ةثدح تناك الك تابلقتلا هذه نا ايجواويلا ءاملع حل دقو ٠ ءاسملاو حابصلا
 رج ام تابلقتلا نم اهقبس معو! اهنع اما. ثدحا دقو مظعاو دا اهليعافم تناك



 1 ' (ةهه) :

 || تشن ضعبا ىلا اهضفتا ىلادت دقو تاهيلا عج نم ضكصارتت تارزلا هذه ||
 أ( ةيلوالا ناكرالا 'جازتما نغ ددصت اهنم دب.آل لسماون ىضتقمب ةيوايككا بكازتلا
 أ دياتو ىزخا تييكأرت ةروزض كلذ. نغ ًأشنف ةراول لا لدعم: عفتراو كلذ نع لوف
 1 ايضوتلا ٌتداز قبلا هانملا اهضخاو بيكارتلا هذه ةلمج نمو ؛ : ةرارطلاو رؤونلا

 || ىلا تدا ةمظع ةدابز ةزارطعاو رونلا ددازت راك ةانملا: ذاونم ثناك الو. ةرازحو
 0 كلذ عيمجو ةذشو ءامض ةرارطاو رونلا ديزت نا اهنأش نم ناك ةديدج تمليك

 ظ ال كابالا زولك اهنع كن. ٠ ءالفلا رمت تاوعسف يف هنوكست دنع شن دن تناك

 || هجو ىلعو سدقملا تاثككا يف' درو :ام قفو ىلع مالظلا بقاعب رونلا ىزت كاف مث
 ظ 00 2 اسم ناكو زون ناكَف. رون كسلا هللا لاقو. ٠ ٠ مالظ رمعلا

 | 1 ْ نيوكتلا نم لوالا موملا وهو ٠ ءدحاو

 يرسم نم اهزواجي ام. يقفلو ضرالا يف. طرح انه تدخن لل
  نوكست مداصي الو ٠ ضرالا نع ةينأت مالظلا دتما ةرينملا ةرارفطعا ةجرد تازنو

 || نم اهفنتكي ناك" امل ضرالا ىلا لصت نكت مل اهرون ةعشا ناالا كاذ ذا ندا

 || لل ريشلا رون لكش ىلغالا نكي ملف هلوصو ضْرَف .نعو : فيثكلا :بامضلا

 | هايملا تناك ام نا ىلع ضرالا 1 بابضلا عمجتتو مويغلا را يف مارت
 اهيلغت: يتلا ةيزكرلا.ةزارملا ةدشلا ضزالا هجو ىلع ثبلت نا اهنكم ال ةريثكت |
 قع نمل: ة نشا تجح ةلظالغ .ةرخجا قافالا يف ةرورضلا :نمرشتنت تناك

 |١ نداعملا نم ديححح  ةؤبلالا هذه :جازتما: نمدباال ناكو ضرالا ىلا لوصولا
 1 تدخ الو اثيِغن انش ضرالا ىلع ظفاستت رضانعلا هذه تنل ةيلوالا .رضانعلاو

 ”مزهي مالتلظلا ذخأف ضرالا ىلع ترشتنا اًهايم ةؤجالا نم ريثك لزن ةرارملا
 ١ رك را نق دعب و اذهل اةريشك تناك 1 قافالا: يف. ةرشتنملا:ةزجالا اما ِلوُرْيَو

 "يذلا فافشلا اولا ضراألا نع اهلضف. ةيديلج هانم تعمجتت ةيضرالا :ةزازملا
 ١ | ةكاوكا نم اهريغو سمنشلا .ةعشا غواب 4 اهظاغل تناكف اهلوح ن وكس
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 ناك ايلف هيلعو ةيتاذلا ىوقلا نم اهحن“* ام ىطتتع لعفت نا قئالخسا نم الك
 نا امل نك ال ناك ئوقلا نم قلاخلا اهعدوتسا ام.ىلا اًضوفم تانئاككا نكست

 يف الا لفت ال ةقولخ ةنعيبطلا ىؤقلا نال ةدحاو ةهرب يلو ةدحاو ةعفد زري“
 ةمقاعتملا ريغلا نم ريثك اهروتعب مل ام اهيلا تنبع ىتلا ةياغلا ىلا لصت الد نامزلا

 تناكح الو : ةعونتملا تابكتلاو تامداصلاو نيكارتلا: نمو ةفلتخلا تاكرلاو
 دي ل ناك ءدبلا يف هيلع تناك امت ريغتت مل ةداسملا اهيلع ى ىشمتن يلا سماونلا

 ةدحاو ةعفد ملاعلا قلي نا ىلع رداق هللا نا لجا١٠ ٠ ليوطلا نامزلا نم اهلعفل

 ةرداقلا هنردق ف مسمر نم امو.لزآلا ديم هنأ اهف 5 روصلا ىضتقع

 دنع في اذهو عباتتلا لبس ىلع نيروكتلا نوكيتنا تءاش ةيبلالا هتمكح نكك
 ىسوم اديس هيلاراشا دق عباتتملا نيوكتلا اذهو زرصاقلا ناسنالا لمع هكاردا

 غرفو مايا ةتس يف اهشدج عيجو ضرالاو تاوامسلا تلك اف: هلوقب مالسلا هيلع

 ٠ ٠ لمع يذلا هلمع نم عباسلا مويلا يي .هلل

 نكت مل ىسوم انديس اسهيلاراشا يتلا ني وكتلا مايا نا ىلا ءالعلا بهذ

 ةديدع نينس قرغتسن ةببحم مايا يمه انا ةءاس ني رشعو عبرا نم انماباك ةفلّؤم

 ءالفلا تاحسف يف جيست تارك عمجت ام اهنف اهلك ةدلمل ءدسلا يف هللا قاخ اولا

 تارايسلاو سوعشلا اهنع تنوكتف لزالا ذنم ف اهمسر دق تائيهو لاكشا ىلع
 احلال ةلصو ةكلفلا مارجالا هده نإب "تنم لازي 81 اهنمو بانذالا تاوذو

 ليقن ال يللا ةداملا ل اهعس ام يهد ةب ةسذالا امس الو ةيعيبطلا ىوقلا نم

 نم ملاعلا ف هنهامت انف عمج مثارج ةناجم هللا اهعدوتسا دّقف ىلوالا اما و

 لايللاو تبئرتلا

 نا مل ةماعلا ةمبذاملا سومان ةرورضلا نم ةعضاخ ميئارملا هذه تناك ال

 لزالا ذنم اهل يلعلا ه دعا نق 6 1و م اهنم 7 ءاف- ضعب ىلا اهضعب مذش

 تناك ايلف هنلعو اهريغو ضرالا اهلثمو اه تدعا: ىلا تارزاا نع نات تنوكتم



 ْ ' ( م«

 ظ ريفيو فئافلاك اي وجياو ٠ ءاضعالا تس ىلع دلو ءاشعلا طبت فيكم
 ١ | تاغ اهنا كلذب ناسذالا ملع ٠ اهيلع ًارط امع املاكشاو اهرهاوج ظنحي (ظفاحاهل
 | قزف هتمكح فئاطلو ىلاعت هللا .ةردق راثا نم هاذ يف هنتؤ امكَح امسلع اًرداق

 ش ْ مهي بانلالا يلأل ةراع كلذ يف ٠ ٠٠ هيلع ءادثلاو وركشلا ىلا كلذ هوعددو هبعت

 | راحاو .ماس عدم دوجوب ةشقاثلا لوقعلا يوذل

 1  ىدا يراتلا : ةباسلا ملعلا هنا هباككا معزي يذلا ضدالا تاب ملع نا

 ْ نع ةدحاو ة ةعفد تزرب نكس ١ ْضرالا ناب افررق نا ىلا عرمجلاو رفطعا دعب

 | اوذتاو نالا هيلع يم ام ىلا تلصو ىت> ةريثك مايا اهل ىضتقا امنا نالا ناويعن

 || نمؤ 9 ضرالا ماظنو طسلا ةعببط نمو اهةاقبط يف هودجو ام اًدهاش

 ا اق نفي ديعشلا ال تادمجن لوالا طاسلا يف اودجوف اهتعدوتسا ينلا ريفاحالا

 || نم ةيويخ اياقبو عاونا ىلع رانلا ةيجضتنا انام الفت لاقتنالا طاسب يفو ٠ ةيوبح
 ١' ااسقبو ةظماغ ةيمخ داوم يلاثلا طاسبلا يفو رشقلا تاوذو تسفوزلاو باشعالا
 || رجاورإلا ناوح اياب نم اًريثكا كلاثلا طانسلا يفو روبط: راثاو ناومحو تابن

 ئ .طاسبلا مت نا دعب الا ثا هل نكي ملف ناسنالا اما - نالا ىري ام هتبعو 2

 ظ ءاسهنم ريثك ٠ ٠ يش اننانبل يفو تاناولا تارجخم نم اريثك ىوحي يذلا عب ءارلا

 1 .طشبلا نم طاسب لك نا اولاتف ىلا. اه ايلتس نا ىلا اموقب كلذ ةيقاع -

 2 اهيفام ناو ميردتلا: ليس ىلع ناك ضرالا نوكت ناو . يلاثلا نم مدقا..ةروكذملا
 أ .ةناو رجلا نم تجرخ يم اهناو راجبلا تحت :نم قامتالا نم اهيلا عفدنا داولا نم
 نم رخالا دعب دحاولا رهظ امنا تانن الو ناومح ضرالا ىلع نكي ل نامذ دخاو

 1 نم ريثك انهروتعا دق ضرالا نا جيتنلاو تانناكتا ةدر يي ىلعالا ىلا ىلدالا

 ٠ راقك كلذل ئضتقا دقو ناسنالا كسل ةلها تراص ىتح تانلقتلاو ريغلا

 اعلا نا ن اجو بوعشلا تادلقت ديؤي فاشتكا نم لايف. ٠ نينسلا
 1 #7 العو 0 ؟ةناف ءالبلا ةقيس نامز يف عباتتلا ىلع ةهلا ةردق ةتعدب



 ( سون :

 . .روطارب_مالا سويليدوا نسقزمو. تينكيياو فوةسليفلا اكينيسو سويس ركود |
 تاننئاككا .ءارب دحاو هلا دوو تتنلح لق ميلا هانم اله خر ةفللفلا نا قت
 ىوقتو دا يف الْصأت ديزي ند ةلضأتش الو .ىش ةنهوي ال داقتغالا اذهو

 ترشتناو فراغملاو مولعلا تعاذ الك دطوتو

 تالواعملا يفي ةعمل

 ١ ع زيح ىلا !بترهظاو ةلزا ةدحاو ةلع اهتعدبا دق .تالواعملا عيمج 0

 ريدتتو للعلا غيمج وات يلا ةلماشلا :ةمانعلا:ةلعلا هذه ىلا عجرت نذا اهعنمش

 ماس نييئرو دحاو زدصم ىلا ملاقالاو نئادملا.ةموكح عجرم نا اك |بحلاوحا
 تناكح يلا :اهسفن تالولعلا نا ىئرت انناف هيلعو ناطل.لا وهو اهرومااريدتإ

 دعب لجو رع وهف هجيسو بس قي هتاذب مئئاقلا قلاخلا اهياب لمع يف اهتدوض
 ع يتلا“ ةياغلا ىلا ًاعولب اتلاخ همضتقت ا م اهعدوتنساو ةداملا عدبا نا

 أ 3 ةدداعتتم اءاونا ناوبلاو تانثلا نم هتردقب اهيف ماقا :لزالا نم يلزالا ا

 وهف ةماتلا ةنرطا هلوخو:ضزالا يف ام لك ىلع ةقلطملا ةطلسلا هاطعاز ناسفالا |(

 هتاضعا ةفالع 2و نانظالا نش يف نا :يقيبوزقلا لاق ٠ اهاهشاو.تاقولخلا نظل

 مف اهكارذا ن .رعرصقو ٠ نيرخاللاو. نيلوالا لَوَعَع هبف ري ام» .بئاعملا نم اكرتو

 دا هلا فزع خمرا : لبق دق نئئاجتلا نم انف ام ةرثكلف . نيعمجا قلخلا

 نم ةعندنلا ةئنهلاو ةستلا ةنبلا هذه يف انم تقرع نم. نا هانعمو ٠ هب رن فرع

 ئؤارس خوك ةدانضتلا “ ءاشالا نيب عمجطاو اهم رض عم اهتعنض ناقثا |

 عممج كرمت فيكو. سبانو ىطرو درابو ذاَخ نيب 503 يرضنع نددو

 ةباغ اوحن دحاو ءاديم نم كرحتت . اهب: صاخلا اهلعف :ةدحاو لك" لمعتو ىوقلا ||
 ىلا. ماظملا ضع نم يهتنت 'تاطاررلاو:باصعالاا تلعج فيكو ةدحاو ||
 ىلا ءاذغلا لمحت .لوادج ةدروالاو نيدارشلا لعحو : اهدشتو. اهطبرتل ضعب ||

 ظ ] ءاضعالا رئاس



 عسا

 ري يزا جي ملعلا قلاخ دحاو هلا نورقي اوناكف ءاطتلا نع مهمضعو

 ا ٠١ اهتتوتسم مدعو نيفنلا ةيحؤرب نودقتس اوناك يلاتلابو رشلا نم
 | "نيت قرداخا لواو ةنوبالا ةسردملا سنئز يغينيفلا سلات دقع .ءاملا ناكو

 أ مي عملس دقو ةيهولالا' رش ناكو ةءداملا ءاشألا 5 لوالا ءادبلا :نانوبلا

 |١ يهاستلا ريق فوسلنفلا ردنميسككنا ماقاؤ للا نم نالنم لككا : ةرامعلا ةذه
 ' نامزلاو: .ءاوملا دسسي رف دنع ىلوالا ءىداسملا تناكو 1 ءيش ل اكت الوا ءادم

 ١ ] ريتس: ناكو ٠ ةتئاسم زاغ 7# نشفنلا نا نانونلا دنع ملع نم لا: وهو ضرالاو

 5 اكرم 'ءاننستم داغو اًلزاو اه ايلا ءادس ءاشالا لكك“ ادننم ٠ ءاوجملا شومتسك" 0

 1 سل نالوش :طارقوعدو فلل ناكو رانا اتيلكرم 1 لوألا ءادملا تاكو“ اذ

 |١ ةلئاونلا ةيظيلاطالا ةسردملا تمنع دقو . هتاذ' نم دجأو يذلا ملعلا اذه الا ها

 ا | مظعاو فقوسليفلا ”سورؤغاث اهسينز 'ناكو لايككا تاذاوغ اًذحاو هنوكك هللا نا

 ا . ملعوا ٠ ةدقلطللا: ةدحولاب نونيز زها ٠ هو سوال و انفو ساتنخرا انهتفسالف

 1 و 22 ناك القعو انور“ يا ةنع اًقلتفمو اًذاتمن ءادم ملاعلل ناب نعاروغوسشكنا
 ! لان ا هس رنا لح د هبنتزتل

 | ناب نوطالفا ملعي دا ةااخوتيحاتدتعو اهلنا طرحت زها: لفارقم ناكر
 1 يف ىوسجي ةنال هلل يف ةدوجتوم يه لب اهتاذب ةمئاق ةدوجوم تمسدل تاروصتلا

 1 .ملاعلل ىلوا ةلعب فرتعاو دحاو هلاب: رم *وطشيرا ناكر. لاق لَك روضت هذوجَ

 | ماي لي ةيبل ع تنل هذه ةكرللا ةلعو اهل عضخت و ةكرلا تأَذي دق

 ١08 دك هناذب هناذ فرعت لمع

 ] .ةاتقا يللا يف 22 ةلع وه هللا نا: ٠ يسربقلا نونيز ملعو

 د / ثددقر 0000 تابت دقق نانوملا ةفسالق يقاب اما ١ ١ اف اهعضو يتلا مارشلل

 0 ةضقامتم كلاسم ل
 0 مهتفمالف زهشاو نيبناثوبلا نع مهتفشلف اوذخا ذقق.نوناموزلا اما



 (سورع)

 رخالا اماو . الا ره نسل .هتدارا تلطب يذلا نال ضنا لطاب ثرلا_كلاو .رخالا

 ةيعيبطلا ةعيرشلا نا ىرخا نم ىزو ٠ هاوس.هلا سيلو الا ةدحو وه نوكيف
 وع# .قلطم ديسو ماس عرتشم دوجوب انضيا دهشت بولقلاو لوقعلا يف ةسورغللا
 ىلع مهلك اوقفت نا مهنكم ال نيدلا رشدلا ناو اك. مثالا نم متنيو رشبلا لك

 ناسفالا نعو ملاعلا نع ةيماس ةردق دوجو ةقرعم ىلع اوقفتا دق لالضلاو ءاطخلا

 كيلاو . ناكمو نامز لك يف تاباتككاو مباذملاو لكايهلا كلذ ثثنو هسفن
 يش ربدت ةقداف ةوق دوجوب نيلوالا بوعشلا دقتعم ناس

 نك اوكلاو دهيلاوب نشا د والا ضاع هلا دوحوب يليابلا.سوريب ملع

 راساروز ملعو تاسئاكيا ربدب مظعا هلا نوبروُسالا دنع ناكو سمخلا .ةرامسلا

 لك قلاخ يدبا لماك حلاص هلا دوجوب ناي رذا يف دولوملا يسرافلا فوسليفلا

 لك فرغي طلستم دحاو هلا دجوي هنا اتسافا وعدملا سرفلا بانك يف دروو ٠ يش

 دق الا لع يذلا يلو الا نناكلاو ةقيقلا رهوجو زونلا عبنع يع 4 يش

 ةولثمو * ابا :يسن ال يك ةمعنلا سمتان ةنم يذلا ةيبدالاو ةيلقعلا ةامللا برو

 0 ع ابا نيدقتعم رانلا.

 دوجوب سا ملعو مسانتلاو هللا دوجوب ينيصلا فوسسليفلا وستوال ماعو
 ْ اهترحو سفنلا ةيحورو .هتبانعو .هتدحوو هللا

 عادباب هتضاعو ءالخلا تربد ةمهاف هلع دوجوب قيِنيفلا فوسايفلا لاط ملعو

 تالواعملا امنع تردص حور دجو هنا نتينكتس كو تاذرإلا
 مهدنع وعدملا هللا نا ينيدلا مهميلعتب ةجزتمملا دونها ةفسلف نم ذخؤيو

 نا يف تبغر ذا ةلعلا هذهو ملاعلا لكك ةيراسيتخا ةلعو مهاف: دوجوم وه امثنب

 سفن وه ماعلا اذه ناكف اهوغرم بسح ترئاكت_ دق ةريثكو ةمصخم نوكت

 هل لحلو دصن نا بجي اذهلو هللا يا امهر

 لالضاا نم مهيقي ناك يذلا يحولا ةساسنا ناكسف نييئيئارسالا علعت اما

 ارو



 ا

1 
 | (# وق )

 ةسارع هللا نا تنشتو بائترا لك عفدتو كس لكحو يدوتف رئاضبلا نع

 ,كك نا مزاب الثا هملول اهتاذل يطعت نا اهنكميال ةقواخلا تادوجوملا نال ىلوالا
 3 دال ىلوا ةلع دوحو ةرورضلا نم اذاف لاحم اذهو أعم ةدوجوم نوكتالاو

 ادم لصت .ىتح ضعبب اهضعب قاعتو !عيترت بسحب للعلا اهيف قلعتنت اماو اهريغب
 أ ملا ايف ثداولعا نال تانثاككا نيب هدحن لاكو قحو ريخ لك اهتاذ ةلع ىلرألا
 (أ للع نم اهل دال ةيناويحلاوا ةيرشلا لاعفالا نموا تاولا نم ءاوس تانئاكلا

 ٠ بابسا نم اهندبال ةثداح أمم ةدحاو لكو راقتفالا لك اهلا رقتفت -- : املع ةمدقتم

 .دهاش انلو . لجو 1 هللا وهو اهدجومو لوالا امدسم ىت> ىقترت لازت الرخا

 ' هدوجو ذنم هل تّدعا دق ةياغا لَمفي اما كلذ لكن اف هيف امر ملاعلا يف هدهاشن ام
 | تانثاككالكناالا نيعملولعم زارباب هصاصتخاب المهلاو-١ ىلاغ يف هلعف لوازبالو

 . جراسا نم ةلع امسزاف !ملجال لعفت يتلا ةباغلا كردت ال تناككاردالا نع ةيرع تناك ال
 'ابهجوتو ءايشالا تتزت' ةقاع ةمانم اهنكنم دب“ال علا هذهو لعفلا ىلا ابكت
 . .ةرورض نع سل هدوجوو دوحوملا ملاعلا ن ناو [ك ناس ل هللا . يمشو ةياغلا نم اهلام

 ١ ةنعا زاتمم ىتما خا دوجوم دوجوب دهشي نوكي الا ةنكمأ هتادوجوم نم الك نال
 .ناويللاو ناسنالاك تاذربلا نا ةهج نم ىزو .نالا هنلع لصالعا دوجولا هاطعا

 ١ اهادعتتال ةنّيعم دودح اهل عضرد ةفلتخم فز يف تعج اهريغو راجالاو تابنلاو

 ' ةردقلاو ةدارالاو لقعلا نع' راع ةنال ةيلوالا ات نوكب نا هسفن ملاعلل نك الو

 اج البو ]ذاق رصاشنلا' نم ضخم ال ا ةئكتملا 'تاريغتلا لك فرس الف ةناعافلا
 أأ وهو مئادلا هظفحي تبتئرتلا اذه ةماقا اهنكع' ةيرورضلا ثلثلا ىوقلا اهف ىسا

 ةيربلا ريصت نا ديري اًدحاو نا نكمال ناهلا ناك ول : يربعلا نبا لاق . دحاولا هللا
 3 ءا ةدارا لمكتوا ٠ امج ةدارالا يف ناقفتي امهالكرا - كلذ ءاشي مل رخآو
 دا 0 يف نوكي ذا لاحم :لوالا لوقلاو :رخالا ةدارا" لمكت الو اصوصخ
 دارا ةدمقم دحاولا ةدارا نال لاحم ضيا يلاثلاو . رخالا تنث نأ أه دحاولا قنبف



 سوق

 للف هرم الو تنيك هب طيحالو قم 7 خلو هدمت الو ُبمِح هفضالت

 لاكشالا ةطااخن الو 4 دمأال هنوكو هل ألا هفضصو لك هعبجت إو دعب ؛ هتف :ملو /

 ةاذاحلا هءاع ليس 0 ةنراقملاو ةساملا هيلع 1 الو ريغلاو راثالا هريعت الو روصلاو

 وه. ني ىلا هدوجو رفتش ل هدوجر ناكيملا قيس دقف وه نيا تلق نا. ةلباقملاو ||

 ةنم ام :يف لحي تنركو .ناكسحلا قا لبق ناك اكهسفنب ينغ ناكملا قلخ دعب
 وهف وه كك تاق ناو ةل نيوحال لاي مدقرو ةرهام الف وه امتلق ناوادب

 تفيكت اق ناو ةنكت قولا. قبس دقف ناكىثم تلق ناو هتافضب درفتم هتاذيف دحاو |
 ناو ريرغتلا هماغ زاج ةيفيكلا هاه تزاج نمو فك هل لاقنال ةيفرككا ف ركن ف وه ||

 ماهزالا هروصتتو نونظلا هطلاخخالو نورعلاهلثتالف .. هقلخ واولاو ءاهلاف وه تلق ||
 اللا هنراش الو 1 هو الو مايالا 50 ردد الو ماهفالا 4 طخنالو ا

 "هع لقرت ريغ يم: ولع همفاه) نو لسور تاك يرق درا قدح الودمأ بحب ١١

 وهو ءىش هلثك سل يذلا ديعبلا» سرَقلا رهاظلاورخالاو لوالا وه لقتتريغ نم .
 راتسملا ىرسيدلا تابعوشي لاسقو (يشوطرطلا لوق ىهتنا )ريصبلا عيمسلا َ

 باح ءاهيلا باوثا ٍتاققنب تقتتنماو راصنالا مثول :حتالم نع هد لالجا لالظاب
 ىلع اهئاز هدوجو نروكحي نا ىلع ىلاعتو ٠ هتبنأب هتيهام دحا يدلا ٠ راقولا باوبا

 ناديا تي هدمحوت لخد الو ٠ ةيلهلاب هتاذ ةوحو نع ثحبال هتيهام

 1 ةماتملاب هلاَزآَو هروهذد نعالو . ةييالاب نعم نع لاضالا ةيمكلاو

 سدقب دمصتو . للعلا ةلع اهيوهف ةوبالا فرشب درخ# . ةيسهفلا رئاصنلاب هتردق راثا

 لضخي مل يتلا ةّيسدقلا محورب صصختو . لزالو مدقلا يف فوصوم اهب وهف ةوبللا

 لك ىلع .رداقلا هلالا ول: لثملاو ريظنلاو هينشتلا نع تلاعت تافص ٠ لزي ملو اهنغ
 قرت الو تاقولخلا كرادم هب طيحتال يذلا هدحم نم ضرالاو ءامسلا لالا ءش
 قطننو حبت دبا عيذت يتلا تاؤربملا نم دوجوم هنا فرعي لب ةينادمصلا هتاذ ||
 باقنلا طيقو ناهذالا وات نيدحلا باح قرت" ةرهانلا هتزعو .ةرداقلا هتردقب |



 (موف)

 || ميران :. نيناربمل ما ةيروس' كوام مي رات مهضعب يزف ٠ ةمادقلا خ نم اديس هللا
 أ 0 رداع ! نغ ةذوخأم الا يم اف هيف نككمل ثداوخ مهدالب ىلا اوبسنو مهتهلا

 نيراوتو مهسوقطو مهدئاوعو نائوملا ةحلا نم اريثك اوذخا نينامورلا نال ةشانوي

 اد رضا نع: ضخلالاو نيبقرشلا/ نع ريطاسالا كلت.ناوونلا.ذخا 1
 1 تاراكسملاب دحدنع اوفس مل ناموزلا ياما الا ة ةوطسلاب زذومهدالب قرط“: هوفرع

 ا قبض اوزرباو تافا رثحاب اوعسوتو ةريثكس ِتادايز اهلع اوداز ( لب اهواحتنا يتلا
 |١ سسديفوا ,هبنك ام علاط نمو ٠ فلسلا .ركذ اوسناف لابن مهل نع امال هزيل
 |١ تاقالتخالا ةبامن ىلا :نيخراوملا ءالوه لثه قرطت هل تاثر ددصلا انهن هريغو

  قداص خيرات اهلغ ىبيالو .يقيقح *يش !منم ذخؤيال يتلا تاياكسملاو ةيفارخلا
 ا * «ةيمور..ءآنب تح هناياقتو ةيلوالا مهدالب لاوحا نع ةيفاولا ةلدالاب "ىني

 5 اغلا لصمتلا
 000010 تاياككملا ردصمو تالولعملاو ةلعلا يف

 0 0 1 قي |

 4 شيم د31

 يبقا مالا ةفسافو ةبلوا ةلع دوحو ةرورد يف

 ظ تاقاكلا ميدل قالظلا ىلؤالا :ةعلا وه ضزالاو' تازاملا قلالا هللا هللا

 قلاخ يهادتلا يذلا نئاككا رمل نكح ريغ دوجو + لكن وكي هدرجو نودب يذلا |
 يولطتت امو تايب ملال راها ىلع ليلو ليللا ىلع راهن روكمو رثثالاو نايمالا
 مهمكحاو هتردتب قلذعا قلاخ . رارس الاورهملا هدتعءاوستاوامدلاو نوضزالا هملع

 1 هل نكي مل هتءكجي مهربدو هتثيشع مهصخو هملعب

 نيا هزواجم الو م هنزاتال نس نع لزي نمنيعتس فيكو ريبظ دا ريش



0050 

 يف نوذخاب امدنع نويرا هلالا ىلاو اوفي نا يف نوأدمي امدنع مهريبدت نالئتاتس

 نيرونوه هلالا ىلا نودبعتي. اوناكو ٠ مهي دلاو نك امدنع نوسبا ةحلالا ىلاو ىلا '

 نوسافب نوثيغتسي ببس قالو . . نيرثوم مهلعجيل نيكاب . ىلاو نير ميال ا

 لوقا نم كوشلا عفريل زاتمس هلالاب و ودعلا درطل نولب :هلالابو ٠ نبرريضلا لجال ا

 مهنا فيك اني سيدقلا اذه داز امو. . حيمتلا سوسلا وخيال ي وكيد ةيرلانو |(

 ا امدنع سنافابو مهوذغيل نودباو ةالوالا يقسيل نيتو مسا راتيبج اوذا ١١
 ءانغلا مهملعيل انيماكو باسللا مهملعيل ايزامونو: أ مهنم بعزلا ||

 اا لبانسلاو راثالاب ةللكم ةأزماب اهلثمو ةديقعلا نس اننهلا دق”: 2: |

 ىلع روخيلا دقوت ما يهب ةواسقنلا :نونربالغ سويليسا و دروكتوكلا ىلا الكبش ١

 مهريغو : ٠ ةدازرااو لقعتلل جئاذم لاا نم ةاهلا حاورالل ةودنلا ماقاو ٠ ميئذملا ْ

 ا نوينامورلا لعج دقو. ملطاو لدعلل سطسوغاو ٠ ةيبضفلا» فرشال ||

 ارشنا نم نوبختليف انايذو نولبال ماركا ةنس ةئم لكهنولفتحي اًديعو . مهتهلال ||
 هول اودقتعاو ٠ نيدوبعملل ماركا حرفلا ديشسانا نودشن تااشو ا ةيمور |

 م10 صام قلب يف دنا ىلع فرشا امدنع سونايسابسف لاق: : مهوأم يف َ
 ةهللا عميل اهلكأه ةيمور تحتف اريخاو ٠ راتبمح لاثق ءازا هلاثت ماقا دقق نورين /

 لكيف !اوع ايرحابيلع ةينثولا تءاقاف ةينارصنلا تا اج نا ىلا اهتمكو اهتدمعف ممالا ||

 هرما باذعلا "نم ىراصنلا تقاذاو اًناردغ اهعبات مد نم ترجاو ملاعلا تاهج ||
 تددطوت هءاول ةنارصنلا اًدقاع زوفلا ناك «لايع لك يفو دعا ماقتنالا نمر

 سدقلا اهئارل تحت ةينامورلا بوعشلا تعمجو اهتطاس تدتماو اهناكنا ||

 ساقت ال ةليوط ةنمزا نيت ىلا مالا نم مهفلسنم مادقا نوينامورلا مد '

 اهتوزعيف ةريهشلا ةعدقلا ثداو ا نم * يش كذا او ةرطتي مو لا يقل نى ام ْ

 يع نا نؤد هدالب كرت مهنا ال ةوطسلاو ذوفنلا خاتم تعش الا مه م م ظ



 | (سويم)

 ا تائظاذا ٠ ناش اذا ثولاب هنيع مكسب نم نصلي نا نفد بعشلا لكن م
 ات هماب اهنروذنا تام ينلا ىلع مكس يداقلا ترضلا نبقوعف نحلم نمراتلا

 يب رشم 3 دا ةدمم ةرع نيرشعالا ثدحيم كلذ ن ناريغ٠ ٠ ملظم نحب يش اعوج

 اجا رمي ا .. كئاوعلا هذه لطبا ىذلا سوسودوأت دهع ىتح

 ١ أ .ضدالا ةدوبعم يو هدي رقو لحز ةمددشو اتسف ةنبا يث سبوان ا اومعز

 ْش ةلنهدقلا اهانعمو ايرازوبو .اشاسيربو مدويدرتامو رئاماذامو لاسقو اياورت اموت

 ظ ٠ سبا نا موضع لاقو + اهلك تاريخا ُهنم يزن ريزغ عبن.ضرالا نال كلذب تسد
 || 0 ناكك ضرالاو ءاهنلا ةديفحو اسالس :ةدوضملاو سناقرالا:ةنبا تناك
 ْ 17 نورس هلا راشا ةمور يل لكه

 1 اييايدم ةاغاو دلو هنا: ض اك :اونعزو: نتوامور نوينامورلا هلا دقل
 ا هع 7 ري نوكيال 5 نم روتنمو اع |مضو يلا تايلاتسفلا ىدخا

 | رهلا يف أوت ١ يقلأو ةي ةيخ تئفدف سرارم هلالا نم نيمأوتلا تدلو هذبف كلملا يف
 أ اه جو سوتتسالات اونلاو : ناكأم هما نيم ناكو ةئنت عذج ىلا هاما هتداقق

 | بسب مهتفا اوفعاض ل اب كلذ دنع نامورلا فشل: ٠ ناضيغلا 7 اك هنحو

 1 .رما اولكي ناب اوفتكي مل نييناموزلا نا سونيطسوغا سيدقلا لاق ٠ اهلا مهجايتحا
 1 ذتيمارملا ىلعو انيزور ةبرلا لزفطا- ىف يف اوعضوف :ةدحاو ةبرملا ضرالا ٠ ءاستعالا

 1  مهداصخ مساوم ىلع اهولوب ةظقدتم ةير اودي م ذاو امزولاو ةيدوالا يفو ندالوك.

 0 نيلاتوت ىلاو ضزالا تاقدزإلا عادبا دنع ايسس ىلا: مالا اولكوف ا ٠ ءانتعالاو

 1 ٠ اهدتع ةلاضقلا رمظت امدنع توذون هلالا ىلاو ضامقنالا يف ةلنسلا ذخات امدنع

 قفنت يتلا لبانسلا ريبدت"نيلاثاب ىلاو ةلبنسلا فالس ءانتعالا نيتولوف ةبرلا ىلاو
 لبانسلا نيرروثكال ىلاو لباسا رارهزا ارواف.ىلاو لبانسلا ةاواسم نليتسم ىلاو
 ٠ ٠الىان. ١ اهداصح مآ نيسنور ىلاو حو ديج يلا ل |باتسلا اروتان ىلاو ةيرطلا

 ١١ هلالاو نيكابلا دالوالاب ءانتعالا .ناتبجاف هلالا اوضوفيل. ةساملا ةرؤرضلا ام لاق



 (79ي0)

 يف أنتن ثناك ىلؤالاف ٠ يريمياو ينيملا امه نيتتروح مويتاللا قاتخا دق
 ةساسس تدلع ىتلا امون ةأرصاتناكة يناثلاو ٠ وننا طوطش ىلع تالسسلا لكمه.١١

 مسا لسيجييف اهكذ  اههنم رشا ةدحاو نا زيغ ةيمور يف عئارشلا نسو:بعشلا ||
 قرط ىلع ناسين رخاوا يف اهدابعا نولفتحي اوناكماعنالاو ةاعرلا ةهالا ةريرككا سيلاب' ||

 دالب نم اءداكرا نمردناغا ىلا ةئس نيتسب اداورت برح لشق هناءاولاق٠ ةفلتح

 ثيحربشلا «ىطاوُس نكسو ةينلا هتدلاو .ةراشاب سدلاب اهنم هدالب نم 'ةلاب نانويلا

 ةراز دقو سيراسو ناب املع امسح ةثارملا.ساسنلا ملغو نحر اًنطو نوف هل دهم ||

 دق ليقو ٠ سركاك شحولا رش نم هدالب : صاخو ملاعلا يف هلوجتدنع ليكره ||
 ثسح موداللا. ىلع هانآ كلم هتطساوب و سونروت ىلع هب ثاغتسا يذلا هانا دعاس

 ةينيتاللا ةملالا عم ايصخأ دق اههالكك كولال بلا ىنب
 | لشسا تناك اهنف ةناثويلا نمرثكا قالخالا ةنذبم تناك ةينانلتلا نسناف نا

 ةطساوب نيينامورلاو نيبباصلا نيب ام تالصا ىتلا يي ةمشماو ةقابللا رئاعش ءاسنلا

 امدئع ةثاغالا اهنم ثبلطو اهلا لسوتلا ءاسنلا تعفر ىلا يو ٠ ءاسنلا تالسوت

 مهنم م هتانقنافالوتماككاؤرصاحو ةيطور ثويلاغلا تف
 اوعدو مهتملا عمم اهركرشاو بعوالا ةحلا اضيا نيننائويلا نع نوينامورلا ذخا دق

 لئانلا تنهي: .ةيلسالاب: يجم يدل ؟ةرابت هواش .تولاذ يحيا هلا نكروا
 قرحاو. ءارولا نم مهانا هن رض ةينملا ىلا ودعلا ىلع مهراج وأ ةريخالا هترضب

 ٠ ءادوسلا هتحنجاب ليللا ةدم ءاضفلا يف ريطي وا باوبالا عتبان داه اًمماص رودي

 ىلا مهداتقيو اهيلا نوقوثي يتلا ةمئاذلا ةحارلا سانلا مينع يذلاهلالا وه ليقر

 تصلنا ةكلم
 ةيمور ءانب لبق ايلاظا تناكو ريكرام مساب سمره هلالا نوينامورلا اعد

 عبرا . ةيانعل ةلوكوم ةمئاذ ران هيف دقوت الكبه !هون اهل ىنب دقورانلا ةبر اتسف دعت ||
 تاربدتعم كو نشلعلا ىلا ةكدنلا اج لش كلر تارا رت راذع
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 9 هسا يتلا رش رشع يالا ةسدقلا سورتلا ةناسلا يف ةرم نوجرخي لكيملا ةسارا
 | نك 1ك ”ةلاثم ناكف مرات هلالا اما. 'ةيمور سؤ ابا سام يمادو ءايئنْلا ف
 1 اا ريكتملا نيوكري دهع يي نو.امقرلا داش الو. ة 2 عز+و رجحو ةمورا

 ش راتب ١ رقع اهوريصو هتنق .اومرك ةهلالا ةروشم ناكم هنا. نوعزي يذلا ناككا

 | يف سيلا دودهملا "نس وا ريغ نمم ماقتنالاب ضقت“ ةعيرش اوتسو . افرانيمو
 | دودهلا دنع مهلايعب نوعمشجي ةنس لك يف نوي ورقلا ناكو مرات هلالا ةرضحب لوقحلا
 .٠ تابنأ"نم حئذم ىلع اماما بويطلا نوقرحيو ةسيفن ايادهمو روهزلاب اهنوطغي

 انامجاد ًنلاغ الا: سويديف وا سوكسناسوماس مساب 3 نومركي نوماصلا ناكو

 ا ليكره سفن
 ظ 2ظظآ5 0 ةيورق لا نتامدزا ىلا مويتاللا ىطعا دق

 دلوفأ مويتالسلا يف .كلمو سنروتاس نم لَو نسوكس نا اولامو دالملا ىلع مانالا

 دجواو لكيم لوا ىنبو عارشلا 3 مويتاللا قالخا بذهو هفلخو نوف هل

 نيا اذهر هتافو .كعن ٠ هيلغ لصح ةنكآو ه همالو هبال ءاهسلا دحم كليو عرْزلا ب تبصق

 0 نودءظتن نوديعلا 3 هل مارك ةاعرلا عفرم يا لاش وألا ذايعاب

 : ا«دايعلا هذه هما رهش وسملاب نييراملا نوب رض ضؤنتلا دواي نيقطنم

 0 7 ل ب جرام علم

 ليفت“ ةقرعم غري يذلا نا وهو طخلا اذه ىلع يحولا نوننامورلا دقتعاو

 نابا اسيا اوف هظدعب لآسيو موصلاو ليسغتلاب أدب نا ةمزاب نوف هلالا ن

 ١ لوألا رضعلا يف ةواد لا ركذ اوافحو ٠ ةنم ةمدقملا اناا دواج ىلع هداقر

 رسال ةرودلا هذهي نافايس هنبا اودابعو سنت لجزا» نورقب نوف  مهلشقت
 1 00 كما نانفامس ريغ نوف هلالل دلو ةنانا اوعزو ٠ اهظفاحو تاءاغلا

 أ يش ةديدج ةكمم سساوبل ةحلالا ماب اداورت نم همم دنع هأنا لئشقا

 0 سوال ةنأ ينفالبب جورتلا ىلع لوتور كلم سونزوت ةعحاخو
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 نال تار ناكل اهدرطيف نكاسلا ءازا ةفاحلا ناكم لك يف م 1

 كاذ ذا نوقف مهفالسال ىو داسعا ةثالث نوافتجي نودامورلا تاك ١

 حاورالانا نونظي اونك منال ىقولا حاورا رجح ةنوعدي اَعزاف ةراجحلاب انمئاق اًناكم ||

 مهذاقتعالو ةمدقتلا ماب اماعطو ارح روبقلا ىلع نوعضيو ضرالا ىلع ةنم ثينت

 ىلع ةظفاحم ءانتعا نوظفحي اوناكف رانلا ءايض ىلا قوتت ام لوا حاورالا ناب

 ىعدت تناكف مهعز ىلع مهفالسا "لظ ةمدقعا دقاوم اما مث ما ليدانق مهفرش

 نم لستقتو لاوهالا اهنع دعبت يتلا اهتسنراحو تويبلا لطفا ةيلئاعلا سراللا |

 نانشلا ناكم ا_مترضح ةحيزلا دقعت تناكو ةروع وا ةأو لوا ةمدقك ناكسا ا

 يبهذلا مهقوط اهل نومدقي ةيلوجرلا بوثب اوحشتيل ةثادلا بوث نم نورعتب نيذلا ||
 تاقرطلا ةسارلس ةملا سراللا :نم ناكو ٠ مهفوي دوثللاو مهلسالس نوسوبحلاو ||

 الا سراللا نع قرتفت نكت ملف تانابلا اما رم اك اهريغو تايعمللاو قرافملاو |[
 سرامو اتسفك ةهلالا مظاعا نم ةفلؤم تناكو ةماعلا اهنمو . ةيمانلا اهتطلسب |

 يلو لاطالا ريهاشم نم ةفاوه تناكو ةصاخلا امو. حا سفوناحو سولمورو ١١

 .نئلا مهحتر تاريخا لسعلا 1

 ةلادعلا نيناوقو برملا نونقو سوقطلا يرورتالا نع نويامورلا ٍدجا نق: -

 نع" دع تونسي اوناكف قيقتبمملا ةفرعم اهنضخلاو ةثاردلا رارساو .لوقملا لفشو
 ملع اهو ةسدسقملا مئالولاو دويطلا تاوصاو ناريطب نودقتميو كلفلا ملعب هلوه ||
 سام ةداسع نيبباصلا نع اودخاو٠ ءارشاول !نيغ نوكي ام هنأ تفرع يصوصخ ا

 3 يديدح فيس نيماصلا دنع هلثع ناكو برحلا هلا نشري وكر وه سراف٠ ٠ مرانو ا

 ناك ءاوس ةسنسلا لوا يف ززييبام لك هل نوسركي سانلا ذخا ىتح نامز ضمن ||
 دعب اولدبا مهنا ريغ. "نسبا عين رلا مس ا تحن ناسنالا وا ناويملا وا تاينلا نم

 ازه 0 ةيمور تبع دو٠ مهدشا ا امدنع مهفشإ لايفمطإالا ا نمو

 نينار ماب ةنهك امون نيح دقو ةديدم لفاحو تانرابج 4 اماكا تماقاو هللا |
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 1 رورسلاو ةحهبلاب لوالا نوناك نم مايا هن ةتس رورع دعب هدبع.نوافتحيو نب 7 ٍْ

 : . اهلوضو دنمقمالظلا ةكلمم ىلا ةاطغمسفنالا اًداحتمو٠ ٠ ةردعلا لبلد ةقرطم 1 |

 ةعاورا ىوحت يتلا ةفبخلا ةكللا كلت موسر بسحي رهظت تناك اينام ةكلمب ىلا.

 نم نيطاطلا خاورا يثو فراللاو ةلئاع لك نم نيطاصلا لاجرلا حاورا 1

 يف ناك لوالاف ةينارضنلا  عاسبتا ىتح ةيمؤر ءانب ذنم تارع ثالثاالا نكي مل |

 ارامالا 37 نوموب ةزخرد) بصالا ةمالع نرق يذ روهزااب لاكم باش ةئيهم

3 
 9 ا نإ 16
 كاب

 : (سيخ)
 | نم 5 باوبالا ىلا هن زمر ناهحوب روصو ٠ حاستقملا هدم + لعل اذهو

 ٠ ازمو هجوا ةعبرابو ٠ نيقفاخا ىلا وا ليقتسملاو يضاملا ىلا دا جراخ نمو لخاد
 || يذلا مالسلا نابا ًالوفقمو بورا نابا اعوتفم ةاكيه ناكو لوصف ةعبرالا ىلا

 ةيزبلا برم ا ةباسمن يف سويلنام سوطنيط لضنقلا دهع يف ىلا_كاو امون دبع

 أ ظ نسطسوغا .دهع يف كلاثلاو ىلوالا
 كا ايجي ءاهسلا نبا 000 فرع ا مه دنع نامزلا ناك دقل

 | ءاكل راتببج هنبا نمو سؤاتنت هيخا نم نيترع هكلم شرع نع لزن دقو سسنورك
 .رصعلا ناك ٍذئنيجو هلالاو كلما سوناج هليق .ثح موثاللا يف ىوأم ىلع شفي

 | تايارو. ةيمومعلا ذونككا هبف عضوت ةيمور يف لكيه سزنروتاسل ناكد ٠ يبعذلا

 ا نا“ 0 ءالوه نوكيو اهديبع دئاوملا ىلع تاداسلا م روف ه١ ركحا قمت

 لل ةيدوبغ نكي مل ثيح لدالا رصعلل زاكذت الا: كلذ 2
 ظ ١ كلاثلا ماسقلا نييكسورتالا دنع هل ناك لككا لمشلا ىذلا نامإلا نا

 ظ ا .لفف اهوصفو ةعسبطلا ربدب ىذلا الكش فلالا يد نموتراف هلالا فرعتاو

 / نا اونعزف محلا اما نيناويلاحح رشع يئثالا ةحلالاب املا ارصخو ٠ قئادملاو

 " لثم حانجو ةيلح اذ سوتنام ناكو ١ انام مالا ةككمو سوتناهوه هكلام

 5. و سراللا امدينم ةفاتكع ءامسا حاورالا هذدهل ناكو مئادلا تضأ نلت ةرثك

 ا رع . .ريغ ةسيا ملاعلا يف مهسفنا هيتت نا مهام لجال مهلع موكحلا طبس



 (رتبويوبع)

 نيرخالا ىلع طاستي نا هعسو يل يذلاو يعاسلا لقعلا 7 ىلا لغآلا سدقلا ||

 .٠ ىلاعت هللا قلي نامنالا نو مث. ادوجوم دعب نك 1

 عيبج ربدتت ةهالا ةروض ىلا اهوحو هرم وايماي ضرالا جزم تان نبا نا ظ 1

 فال نكحاوككاو ءاملا ىلا رظن اعفترم اهجو ناسنالا ىلمعاف ءاسشالا ||

 ةظيلغ تناك ىتلا ُضرالا كاذ.ذا تريغتف ضرالا ىلا رظنت ىتلا رخالا تاناودللا ١(

 : رشدلا روص تدسلو ةروض ريغ 1 تقؤلا اذه ىلا ١

 | ةيسنلا فالتخاب فتحت تناك اهنا اهاري ةيناموزلا ةنايدلا ىلع فقو نم لك ١
 ظ نوناتولاو نونيتاللاو كي داسلا اب نا ام اهريشأو

 ةسنكلا ءابا دنع فورعملا وهو نابذالل صاخب ناكم نينناموزلا دنع ناك دقل

 اسييلع فقاوال ىنسني :ال ًرارساو !ًومر ىوحي ناككا اذه ناكسف تافارقحا ماب
 / ةنئلاو ةقعابضلا قع: نشك اه لواف تاءاوزلاودريطانالا كالك قم اًدضق فرس نا
 سوناج وعدملامظعالا هلالا صخالا ىلءورش هرشع ينثالا ةلالا لامعا رادم اهماعو ةقعاصلاف

 رهطيو باعصلا لهسو قالخالا ضوريل الا ضرالا ىلع اهّقلب ناك ام ةناف
 نيفوردلا دالملا كلت يف ةثارحلا ماع اوعضو نيذلا.مدقا كلذ ركَذ دقو نكامالا

 مهدنع يغو ساب وقس ةيروخلا نع ملعلا اذه اردن مهنا اوعز٠ روثاروغلو كلا

 نوكحرسورثالا اما ١ ةسدقلاب ةفورعملا 2 تك دقو رشلا هملع نم لوا

 سمشلاو ءاوهلاو .نامزلا هلا وهف مهيذهمو زشبلا عدلان تاج ىلا كونا شم الزناكم
 لاقف هلالا اذه ةيلوا ىلا سوديفوا راشا دقو اهرسا تانئاككاوءرشدلاب ىنتعملاو ||

 ١| لكو اوتسلاو ضرالاو.رجلاو .ءامللاف ملاعلاب ءانتعالا يدنحو يل نا: لاق هنا ||
 ناك ثمح ةيموز يلاما٠ ٠ يدي ةراشاب نوكي الو نركي ينير رهاظ ره ٍْ

 الا لوالا ماقملا اذه سونا نكي 4 ضرالاو تاواهسلا هلا مظعالا هلالا.راتدبح

 ءدبو لخادملا. ىلوتت ناكو ةحلالا سر دعب تاولضلاو متابذلا لكيف د ناك هنا

 توببلا باوباو رهالاو ةنسلا نم موي لواو حابصلاو رهاظ وه ام لكو ءىش لك



 44 0 أبيف تسافتو 0 تعار برح ىلا فالقعا مهب

 لوادِا ف تمأر ُ

 0 ٍ نا  نيننامورلا ب :ايذا

 | لعام يق الو ضرالاو .ريلا لبق ءدبلا يف ناك ٠ سوديفوا لاق

 ا .ةثيه ال ظيلغ لقث نع ةرابع وهو والا هوم اهلك ةركأ معب دحاو هجو ء ين

 أ نكي د كا ااشالاو حزما ليس ىلع ةفاك ءايّشالا لوصأ همف ىوجي بنترت الو هل

 لم انام نالت رهظب رمقلا نكي و ماعلا رينلا رونلا عدبا نم نييناتنتلا نم

 | نكي مو لاقثالا تنزاوتم تناك اما ٠ اهب: طرح !.ءاوهلاب قلع«: ضرالا نكست
 تناكح ثرحو. هئطاوشب ةركلا فنك او هعارؤ دم( وهلا ) تدزقيفما هلالا

 اي اوهلاو ا 08 ةرهتسم ريغ تناك ضرالاف ءاوهملاو ويلا ناك ضرالا

 | مداصي د دحاولا ناك امنا هب صتخت ةروص ءيشل تنشب نكي مو روثلا ىلا راقتفا

 ظ 0 ةواخرلاو ةواسقلاو رلعاو دربلا مداصت دحاو مسج يف ري ناكف تالا
 | لصفو عاتألا اذه ةعبنطلاو هلالا مسح نا ىلا لاقثا ريغ نم نالا لاقثالا تارذ

 8 ٠ لخييلفلا ءاوحلا نع ةبطرلا. ءامدلا» ضرالا نع ءاماو ءامسلا. نع ضرالا

 | يما مث اهف لاقثالا نانيم لخي الثل ةريك ةرك. ةئيه ىلا ءدسلا يف ضرألا

 ظ 9 ا تطاحاف ٠ىطاوشلاو ابهتجاهاو ترشتناف ةيوهالا» تدتماف

 خطب ةيحا لكح يف ارا يف ترث راهنالاد تطتسناف جورلا» ترجتناف
 يرام اهنو بصر رمش لوقحلا امه» ءامااد اما اكيح لت»ت طاوشلا

 دو راب 5 اذ شارحالاو ٠ تموقتف ةيدوالاؤ: ترهزاذ لوقلحا ىماو .راجلا ىلا

 ءاضفلا يف تعفتراف لابجلاو

 قثالا ل مخاو 2 اهل عضوو ٠ ءايششالا عيمج هلالا لصفف

 ْ 0 تاوامدللا ةحلالا تكسو قافالا يف ىكاوكلا ترهظف ٠ اظيلغ
 د ا ا ناسنالا اما. ءاضفلا اهءاوناب روبطااو ضّرالا اهفانصاب مئاهلاو هايلا

/ 



 س0

 كيرشو هيف هكب رش سونادسكمل ةدم دعب كاملا نع لزنتف دئاقلا

 وهو رصن#ب نافرعيو ةلزنملا يف هنود انكو سوبرالغو رولكس نطسق

 تاقتناو رصنق ب سوريوأسل سونا يسكم لزانت مث 3 سوطسوغاب ||

 . سوطسوغان ا ا رواك سنطسق ىلا كوالا ةنطلسلا ||

 سو ل كم ذاذ ةيلخ يلا هنا ينو سطسق تام الو ا

 كاذ ذا ناكف سولطسوغا مم |, اكلم 0-9 ماقاو كلملا ىلا ١

 يف سورالغ مهو أ اضعب مهضعب دض كولم ةنعس ةمور ةكلمم يف ْ

 سوا يسجمو رصم يف ازيد ننول| يسكمو اسنرف يف نيط؛طسقو ةسسا ْ

 هب ارفظف انافاز يف رخالا رصصلا سوريواس نايراجي ا هاو ١

 نا لواحو نيطيطسق ىلا و هنأ هجو نم شون يسكم رفق افلتخاو ١

 رسوايسكم فاغث نيطنطسق كلذب ىردف دوبجلا نيب ةرو منصب ا

 هنشا هفلختو :نمويزالغ تامو ايليسرم يف لئقو رف ةبقاعلا ءوس ٍ

 برق ازيد سونابهسكم نيبو هيب برطا تيشتناف سونيسبل |
 لخدو سننكم نيططسق رفظو ىلآثلا ايف تاف ةيطئطسقلا ||

 نكحبسو ةمور كرو ىينولاست ىلا سونيسيل ىننو اًرفاظ ةمور |
 كاع نا ليقو: ةكلملا صاع تزاصو دل :تعدق ةطريبلا |
 اااطيا ىلع تنطق لوف . ةثالعلا هدالوا نيب كلملا مسق نيطتطسف |

 ىلع نيطنطسقو ٠ نانويلا دالبو قرشملا ىلع سنطسقو ٠ ةيقيرفاو ١
 ىدا لب مريبا توم دعب اوةفتب مل مهنا الا ايناطيربو ايئاسساو اسنرف |
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 ا ا جم

 (#ميع) ١

 | تارقلا دنع هموق هلتتف سرفلا ترح ىلا كهذف ثلاثلا ناندروغ ىلا
 || مم عمصلا ةدهاعم دّممف ةرصبلا يف دولوملا ىبرعلا سلف مساب اوذانو

 ١ قابلا نيب ام ترشتنا ةنئتف نا هغلف  ةيمور ىلا 1 سرفلا

 ا لاجر نم سيد مهحالصال لسراف نونادلا ىطاش دنع ةئامورلا ||

 | .ريغ هب اورفظو تليق اوبراحو ةيمور هب اوناو انغر دنا هعافض ةوذدنلا

 أ . دناقلا سوللاغ ةناغو بواذدلا برو ططغلا برح يف لق سد نا

 ا نايلبا نم لقوا . هلتق مث سيد نب نادلتسوه كلملا يف همم كرشاو

 ١١ يف ذدإا ةسيان يذلا'سؤنابرلاق نم اذه لبضقو < هفلح يذلا:دئاقلا
 ١١ يذلا ةالاياععا الخوار[ لحاف نب رقلا كلم دوباس براغو اشرف

 1 كلم ةيرذأ مهنم ٠ . اكولم اهنالو ميلاقالا ناكَس تعم هانا يف |

 ةلحاعف سودولك هناكم كلم نايلاغ تام الو سرملا رهقيذلا
 ا ظ

 ظ يذلا سونايلروا ىلا رمالا راصف هتفلخ سولتناك لع لبي لو توملا

ْ 
 ا

1! 
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 | اهرهتذ نينامورلا ترهق دق تناكو رمدت ةكحام ةديبز اح

 | نا دحا ان ١ ل ىدرلا ناار هتلاغنا دعبو ةمور ىلا ةريسا اهقاتساو

 1 || ةتس قضم ىتج راطخالل ةضرع تسسما اهنال ةكلمملا ةكبرا ئطتع

 |١ لئاوا ف لتقو ةودنلا لاجر نم تيساتل عوبف هتوم نم رهشا ||

 ليلا سبورت دبتساو نيرهش دعب لتمف نيرولف هوخا هفلخو هكلم

 3 كفاذو سوراكف لخو الهام عسا يدون ثمح قرشلا نم هجم دعب

 ١ سواايثاكويد ىلا مالا زاصو ريبا نم الثقف نابرامونو نراك هادلو اذه



 م و0 1

 تورج ينيب كاك اكلم ٍنِعَد يذلا رعي ةيراحل راسو .هطالب يف ا

 تثراذف نسوورادورانتكبالا مقاوم هيف تناك يذلا ناكملا ِف 500 ظ

 يعد سونببلا 9 سوس غلب تقولا كاذ يفو ضب لع ةرادلا ا

 راظو نول يف هكردا ْنِج ٍ هيلا عرساف ة ةيمور ىلا. تهاذ وهو كلم ا

 ةفلخنو ةودنلا :لاجنر نم هنمصلس ناضعتملا لتقو كاملا ديشداو هب |
 غاقنالا ةزم لواح عابطالا::ظف .لوالا ناكو ...اتيغو :الاكاراك هانبا ا

 لتقلاب :يزوجت اهكلم» نم ةنش. دعب هما نضح .يفهاخنا لتقو ِهبان ١
 ص#- نم ٍبرتلاب لثق يذلا نيركام هناكم كلمو .داوتلا دحا نم ا
 يف ناكيذلا نه كلا لالاغويليم نقلملا سوفا بيسان كاملا كونو ١

 .|| نم 7 ءافقأ مث همأو هم ةودنلا يف لخدأو نصمم لك ا

 || ةنال هجاها يذلا جانبا نانا لتقو 'نيتروكقملا ةشائر تحت ءاسنلا |
 ' اناا ةاكلم كلام ئذلا-ه:لاخ نبا ردتكساوهو هانت نم تنقعت ظ

 هماو هتدج ىلا ةككملا رمي دَت ؛لكوف اررصاق شرعلا أوبت موي ناك |
 سوئارميسكم ةطساوب :لتقو كلسم“:نسحا كلسف» هدشا غلب ىتخ |

 او ريعتم اننا راب اكلم هعساب يو دئاعلا دئاقلا

 مسأب نا 7 ىداو هروج. نم اناعزلا تعلبف ف ان ديد 0 ندا ظ

 ظ قنفات عملا الشراو نانو 00 ؛كرح | !

 || زمالا راضو ٠ انهدوتج ؛ىم هدعب التفو.دب:ارفظف ةيسور ىلا هذوع دنع |



 ( انس هل -
 خي ١

 (سصمو)

 أ ءرثا تقتتو ةيرذو ةليغ فارشالا نم :نيريثك ل تقو ةيهولالا .ىعداف
 ( افران هناكم ك كالو هتأرعا ىعسب الق تام مهديبيل ءايلعلاو ةفسالفلا

 الومش عضخاو ندم ةدع تتفاو هَل سونارازت قبو ءابقفلا دحا

 ظ .دئاحوتف نم دئاعوهو تامو ٠ ةقااسدنهع يف نامصعلا ترهظا ة ةريثك

 |١ يفوتلا ةأرما ةدعاسسمب ةفلادك اناا نم ناكو سؤاارردا هنلخو
 أ( ملعلا ىلا ليي ناكو تاما عيوب. نا ىلا اهجوز توم رمأ تنفخا يتلا

 اندم كلامو. مييلع ربمتناو نيريكك نراغ بو رمل حيو ءالعلاو

 او اتا يف ةريغكراث ذل ةيمود: ففارشا نم: نمودنوطعا

 || اذه نم لصوت قيرطو هرثا يتب بلكلا رهن ىلع ميدق رسج ابنم
  لاروا كرام هقلخو : كلذ اهيلغ فوتكم :روغصو توزيب ىلا رهتلا

 .سويراف سويسول ةودنلا ناختئا كلملا. يف ةكراشو . هانت يذلا

 000 وأ تانع : هيا جاد ةاضنلا نينا يلا انراحغ
 ظ ”سويديفا برح دعب قرشملا :زازو كاملا كرام دتساو نينريبلا

 .هتخا لتقف 'قالخالا :'ئسلا ةرقرك هنأ ةناكبم كلمو:ذ نس ا

 ا ا نمالتق تاف ب ءشلا”ةعاو فارشالا دهطّضاو هتأرماو

 || كللا ىرتشاو . ةدوثب لت لتقف نكا انتداب دئاقلا هناكمت دنا ماقاو
 | ٍ ويلا ء[سور نم ءادلا ءاذعا هل ن اكو دونللا نم سوفالوت نسوي ديد

 |ايف دئاسقلا سونيبلاو ةيدوس يف شيلا دئأق رجي سويليسيب مهنم
 | سويديد لتقو عرسا يذلا ايريلبا يف سوريوأس سو.هتاسو ايناطيرب



 ' (وسوساب )

 وا نويئاينوطنالا اَنلاث . 58-51 نويئاشلاغلا ىوالا ةلئاغلا ءارعاو 54 |
 مه *١5 نييروسلا ءارمالا نهاري ة؟ 2435 تونا ءارمالا 1

 | اريخاو؟ ة8- 58ه نيصتنملا كولمان نوفورعملا رصعلا دوج اسماخ ||

 كؤلم لودح لع فقاولا فرعي كلو ؟4  ؟5م نانريللا ارما ٠

 نو رخل ىلا دحاو نمكلملا لاقتتاو لاوخالا بلقثت ةنفكن ويناموزلا ||
 رصبق لآ كولم رخانا : لوقتف كلذ نع حيولتلا انرثا ئرخا ىلا ةهج |

 عوبو ايئامسا يف دونما دئاقلا الاغ هيلع راثا. يذلا ملاظلا نورين وه

 ىتخاو رف نوري لَو ةودنتلا لاحر كاذ ذا مكحن كللاب مهنم ' هل

 هاجت ىدلاةلولا زكر مج يكاد سا سي درسر ةرانشاف
 نيريثك لتقو . اداورت قيرح راعشا الترع ةسفن هزنل ةيمور قرحاو '

 يذلا نوتوا ىعننمب لتقف هرثا قتقا الاخ هفاخ الو . نييحيسملا نم |
 اهدئاق تعبان دق ةينامورلا دوتلا ثناكو هناكم نوثوا ساحو هانت ْ

 ناكللا :قيلان اننا ترا ههئازإ ن8 1اهرجس ف سيان

 ١ هسفننونوا لتقو سولاف رقظف نالئاغت ايلاطيا يف اهيشيجي واستبد 
 ١ نصاحلا دئاسقلا نابسإبسف زهتل رض ملاظملا ةعدبأو كلاب زفاظلا ١

 اءلاظا ىلا ةردنكسالا يف كلم دونما ه4 نا دعب او ميلشروا |

 ةمآنا 2 ةكلمملا تسيرو“ وفلا ئزعلاو هرساو سونللاتف برا ظ

 ةيوذعب بقلو ةيدوهيلا ٍٍش يذلا كلا سوطنط هنبا هاو مالسلاب |

 ناشمود هوخا اش داق الو دارعلا هقفرو همالع يرشلا سنجل ش

 اريك
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 :؛ سسك

 ٠ ةكلمو هسن يف نانويلا ةكلمم ١٠١2ا١ < هدحو 7 ليئاخي“
 ا ٠١ ةليطنطسق يف نامورلا عبارلا روفيسنو تاسنوتوب ” زوفيسد

 ]| ناروتاناككاو سلوغوبلاملاةكلمم 0٠١374 ةنس نانرب

 1 ١١11١ ةئس كينوردنا لما 16 ليا#*| ١ < ٠١4١ سويسك الا

 0 ا 7 هدجو كينوردنا[| ١ < ١١١8 انخوب

 1 16 لياجيمو" كينوردنا| ١ ١١5 لب ونام

 ||( لي 3 ؟ كتنوردا ام. ” سوسدحالا

 1 , "مر باشلا ”:كينوردنا | ١١ ه+ < ١ كنوردنا

 سدح هالو 0
 8 سحب ليد 6 انجب نوح ال

 80/6 قا ؟ انجوبو ك ”اتحوي | 118 ةنس ةرع لوا ” قيما

 3 1١5987 ه انحويؤ هام ”:انحري | ”١59 م سونسكلا

 دم . هدخو © انحري | ©١11١ 2  ؟سريسككا هنبإ عم" قجما
 1 اا ” ليونام ١؟١٠٠؛4 يب 0 سوسكلا

 ا درعسيعحجا ب 7 انجب[ ١06 ىنتتال روطاربما

 0 1 ظ . اان 4 ايجي ٍ آ

 0 1444-١058 ةنس ب١ ؟نيطنطسق

 ١١ ىتح كولم اهشرع ىلع سلجي ناك اهتأشن ذنم ةيمور ةندم نا
 أ ثا »+. ةنس نم لصانتلا ةموكح ىلا الا داص مث هه. ةنس
 ١١ مث تاكودلا مث م ب 575 ةنس ىلا م ق ١” ةنس نم ةيروطاربمالا

 ؛ 'ةشس نم هتلالسو سوطسوغا الوا كلم : هفراكل اق . تاوانابلا.

 ."4 ةنس نم نوبصانلا دونجا ايناث ٠ م ب "4 ةنس ىلا مق 9



 (سرحو )

 ب١1 <

 0” م“ جب .؟ ساطسنا

 ةندمىلا ةبسن )ةنابروربإلا ةلالسلا

 كزانلاون( قرتضلا :ةساأيف

 ليئاخيم نووعدملا ثالثا
 ,1ةنس يفابروزيالاثلاثلانوال
 دما 210 5 نطاق

 الاله < ؟ نوال

 0 9 7مل. ي (١لانجوريفروب)© نيطتطسق

6 

 نيا حب ةروطاريمالا ايناريإ

 ميج جسما < ١ دوفتست
 م11 ساروتس

 ملكا < ١ لئايم

 "ل © نوال

 . ما ” ليا“

 مم ليفوات

 ا ْ * ليام

 نسودكجاا ةلالس

 لسا ١ 2

 254 ةنس ١ لساب هباو 5 نيطئطسق

 ما/7 ىلا

 م فوسليفلا "نوال

 1١1١ < رد:كورا

 عم.( 7 لائمجوريفروب )د نيطنطسق

 ةثالثلا هدالواو ناناكيل ١١ نامور

 ؟152/نيظنطسقو نارتاو فوتشي رك

 ه4 6 < هدحو 7 نيطنطسق

 ةوو# ْ ”نافور

 ؟هع ١ ..  نيطنطسقو ؟نتعاب

 5 . 7 روفيكس عم اههالك

 5 سومساعز يا أنحوب عمةثالثلا

 0 اههدحو نانيالا

 6١ه جب هدو ١ نيظنطسق

 نامور * ١٠١

 ل ؟ لما“

 كباب ٠ لماع

 0١م ا ١ نيطيظمسف عم قوز

 ١.64 ى ارودوات

 ١٠ه د ى 1 ليام“

 ساكودلاو نوموكلا
 6 ك١ قاحسر |

 ١٠١هؤو و١١ نيطنطسق

 كنوردناو ” .لسيئاجي“ م يسوديا

 ا ا ١١ نيطئنطانقو

 ىسودياو ؟ نامور 2ر١



 (عسسو)

 ذك اد َّق ةرشلا يف نالاف

 ”41-**  بوءغلا يف نانثزاك

 "و1-9  توغلا يف" ناشالاف

 ىلا 557 هدحو قرشلا يف سويسو دوأث
 قو

 برغلا ةكحلمب
 عفم ةنرز ويروئوه

 5 6 كلاغلا ناننيتنال اف

 1 ؟ةمو < نو
 105 ناب روجام
 ١ 3 نسون رافاتس سوسبل

 65ا/ < ب وتلا

 0 سويرببلوا
 عا < .::لنونا# نسور

 ىلا. 7 ةئبس .شوايتطسوغا  سولمور
352 

 + قرشلا  كولم
 نيمسودواتلا ةلالس

 يوم عر نمزي داك

 4.47 سلا

 اكل ا وك
 8 ارد راو نايسارتا يراشنلب

 لول دا وداع ناشر

 !نيساعلا ةلالسا

 0 : لزالا نوال
 00 ”' نوال

 35 كبسيلسا
 0 4 لوالا س 07 رع 0

 / هيلا نيستللاو سونامثكسوي ةلالس
 4 ةنسا . لوالا نيتلوب
 000 7 لوالا سوناسشتنسوب

 000 7 ؟ ناش 000 "نيت
 5 5500 ١ قكررم

 7 كا 5 ناكر

 َ ا انآ ةئسا . !لوالا نموماقره 0 ام 06

 ظ ردن ”:تاطست دلل © نلت نويت
 ظ ٍْ 5 5282 + نيطنطسق

 | اق ةرع لوا. 7 نسوناستسوب
00 
 كم

 سنوي
 *راننت
 6 ١ 5 7 ” سونا شسوي



 15 سوناياوب سونديد

 ١١8 2117/5 هس ذولمالا وعل سود
 11 سوشسلا

 0 سريوأس سويتمس
 ١1١ < اتغو الاك اراك

 ءلر < هدحو الاكاراك |

 #01 نيام

 لكل لاباغولمم

 ا نوب رافاس ردكسا

 "عه لوالا شوا كم

 ا |هالك نانثاب دروغلا ا

 29027 نينلابو نانوي وبكم ١

 بمسرح ثلاثلا نابدروغ َ

 "442 يفرلا نلف ١

 "ع سدا
عف1 21 نايلتسوهر نايلوف سلاغ ١

» 

 بوو نايلبما |(

 ا سوناررلاف ا

 ل نانلاغ أ

 نيثالثلا نيبصتلا كولملا ءامسا ]|
 4 ىناثلا سؤدواك ||
 ما 1 نتوداتلاك ا

 1 سوناملروا أ

 (وسس )

 تاسأت "ناني ىلع

 ل نيرواف

 72 سوبؤرت

 "1 تور

 114  نايرامونو نيراك

 * 0 ن1 سونا شاكوبد

 م .:ه_؟مةنس لكرهرسؤناسسكم

 ١/7 ةئرس رولك سنطسف

 مرةدج .ه حج سوطسوغا

 : ا رصبق شوب د الغ

 م رصرق سون ربواس

 م سطسوغا

 ؟.8 ةنس رصق يلاثلا سونايميسكم

 سطسوغا
 «1 »+ .ا/ ةنس سطسوغا سوتدسأ

 مورس . ؟ةنسريبكلال والا نيطنطسق

 ف 0

 ؟4. ٠ نيطتطسقو ١ اسننطسق

 مرسدس +. ةنس

 0 هدو ١ اسشظسف

 ةارجلا د سانام

 1 سوئايلوي

 ل نامقوت

 ماب هس < توغلايف لوالا ناينتتنالاف



 00 هلثمو هسفن لتقف ةعير مقاوم دعب بلغو خوضرلا
 | بكا ديتشا 3 "8 ةنس اهتاماف اهغذإت ةمح تذخا

 ا ولما ةلسلس يدتت هنمو رضبق سوطسوغا بقلو اروطاربما ىعسو

 ا الانا تلم رثكأ ا دمملا كلذ يف اومضخا دق .اوناكو . نيينامورلا
 | وعدا ةيناثلا هتارعا نبا ةفاخو صلخعلل ١6 ةنس نوط وغا: تامو
 | هلك نكت لعلاج ةيلوي هتنباب جوزتلاو سويرابط

 7 3 000# نوري . نيينامورلا كولم ءامسا

 كل يل انناع كلولملا

 ا ش 0000 تونا مق 7و قعر سشولمور

 00000 ا نويلاف 006.1 ضوليموامف
 8 0 1 نايسابسف ها١ < ٠ سويلشسوه سوللوت

 7 0 : ْ نهرا 1 ضصوتله ع نيكد

 ا ا ناءئيمودد 11 ميدَقلا نير

 ا هيج 1 . ارا اا نسلاون سورس

 َ م مؤ ارت همس حب ربكتملا نيكو

 ا سواردا + نضانقلاةهوكح

 عم 4 سوننئوطاا ةيروطاربمالا
 15 < سويراف سويسولو لادوا كرام ١ 2 55 سطسوغا ||

 1 7 هدحو٠ لاروا كرام م02 ْش رام

 5 6 > دومزك مب 2 . الوفملاك

 ادعم نكاتشمب |: ه1 لوالا دولك



 سل ) 1

 رصبق ناك اهب لتقو نيقوالسلا ةيراحل سوسارك بهذف ةيثالثلاب |
 مم يابموب برهف ةطلسلا ىلع يابموب اعزانم اهنم داعف ةسنرفا يف |
 نييزح ىلا نوينامورأ ا مسناو نورشيش مهنينو ةودنلا لامر رك ظ

 اينودكم يف رضيقل اهي رصنلا ناك يابموبو رصيف نيب برلا تمقوو |
 رصِق ىلا هسار لسراو نمواليوتب اهكلم هلتقق رصم ىلا يابموب مزمناو ||
 ناكذا اًيرغ تاسف :هنلط رضم ىلا هكاسع لشزاو هنم ردكتف ٍ

 رصيقل نامزلا باطو هتخا ارطب ولكهتفاو نييئامورلا هجو نم اًداف ||

 نا ريغ هبح ىلا وللا لامتساو مثارشلا نسو لدعلا ىرجاف ظ
 وهو ٠ انب ةودنلا يف لتقف هلتق ىلع ةرماؤم ادقع سوتوربو سوبساك |"

 انامز ةطاسلاب اديتساو ديبالو سقرع هقيدص هل مقتناو ةرصايقلا لوا ١

 اوملظف ناتويلا دالب يف مولعلا هملعو رصبق هانت يذلا سيفاتكوا عم |
 سقرع ةأرما تذخا يذلا نورشيش مهنم فارشالا نم اًريثك اولتقو ||
 نتورب اما . نيريثك د ض تطخ هنال هل انأقع ةرباب هناسل سخن :

 ذالب ىلا انهذ دقف رصنقل نزضةسما نم اًقوخ اف ناذإلا سوساكو ||

 ناذه اهاقتلاف سفاتكواو سقرع ةءراحل اشيج ادشحو نانويلا ||

 ىلا 40 ةنس نم تماد ةلئاه مقاوم دعت |. وصخ أرفظو ايهركسعب ا

 بفاعبل رصم ىلا سقرم بهذو ةيمور ىلا سيفاتكوا داعو 4” ةنس ||

 دوعلا ىلع اهدنع ءاّلا رثاو اهبحب قامف سويساك اهداجنا لعارطب ولك |

 00 ًالاأشب يذلا سقم ةيراح ارتدي سيفاتكوا زن ةسور ىلا ا



 (سس ١

 ١ سرورس ةعبدخب نييناموراا: لع اينايسا:. لها :لمج نامزلا كلذ

 | يابموب مدق تح مب 1 وللا دوهعم ر هظلا لظو ة هور نم رف يذلا

 0 57 0 ل الامس برح 3 00 ورا دئاقلا

1 

 1 ه2 ف >5 070 اجلتتف هانا 0 ىدجحا ىلا

 | ددج اهبفو ١" ةنس [ًاكم تامو ةرارج لفاح#م سوساركو ياسو
 ا نم مهد رظ لواحو نيبئامورلا ىلع هيدعت سوطنب كلم تاديرتم

 ( صئارفلا امل دعترت مقاوم لقب ٠ رفظف هتيراحن ياسوب راسف ىرغصلا ةسا

 ا  هنباا تامؤ هنسفت لتمف كللا ن نه ةشأ هعاخ اهيف يف ا 54 ةئس ىّبح قرف

 | كلامو امهضخاف ةينيمرا ىلا لوخدلا يابموبل يناتف ةهنه دب
 | لمعي ةودنلا لاجر' دحا انيلتاكن اك كلذ.ءاثا يفو ٠ ةفاكةيروسلا
 | بيلحلا لضنملا نورشيش نااالا ةثدملا قارحاو ةئيزاسا به ىلع

 ١ ةعفادم نع امغر ةرثثأ هبطخ تعشلا ضحي ذا هتديكمي ملع

 ا نيا | اوعدواو هبرفاضم ىلعو هئاعضبلا يأ ىتحرصيق سوبلوب
 ١ سويلوي هجوتو ةعمعم يف لتقو ةاحم صلقت هناف انلتاكالا اولتق ثملح

 || انإساو اكسنرف ىلا هركاسعب ياموب ةنباب. جوزتملا لصنتلا رصق
 ةناثالث ىلع فا ب عسأ ةنمسيق يطأ هنا ليقو ٠ اينامرج فو

 ّْ ادئاع :يابمو ناك ثح ة ةسسور يللا داعو ة ةن٠دم ةناكام 2 بسعش

 ٠ رعت سوسارك اهنتيدصو اههتطاس تحت ة أماقاف هتاحوتف. نم

1 



 هايس سس حس

 (سوعو)

 ةابوط نورح دع كرتسلا يما نمنينقوالسلا اودرطو نانونلا |
 سويرابط توم دعب لطت ل ةينطو ةزون ىلا رمالا مهب .: ىداو

 ةش رفا يف هيدسول كام انروؤوب ةكحلمب اوحتفو .اهريثم 8

 اًريسا كلما قسو سوبرام ةرءا تحن ٠١١ ةئس ةنجاطرق ءاذح ||

 اننباتك يف كلذ ليسن قل. لا رست تلو ْ
 نم ١١١ ةثس انلاظا ميلاف ناكش باط دقل ريطاسالا مهم الح ٠

 | مهيلءرككاف نييناموران ادهامال انامور نعش اومسي نا ةودنلا |
 ترثكو اهقوس تجار ةيلها برح ىلا فاللا ىداو كلذ ةودنلا ١|
 ةنس مهنم باط اب ميلستلا ىلا نوينامورلا رطشاف ةيومدلا قاوم اهبف ||
 لصنقلا اليسو .دئاتلا سويرام نيب تضقو ىتلا ةوادعلا ناالا “4 ||
 ما مووت ل نسويضإع اورو قاس اولا راح هرج لل تطقا ١
 ةشبا يف سوطنتا كلم كتاذيزتد راسا هيكاجست اليخ ناس

 هنادعا نملتق يذلاو نين امورا * هضغب لاشتا+و مهاذملا ىرغصلا 1

 شويدام لخد اهالعا ةرشان رمل امنزبو املا نينا دحاو موب: يف |
 | نم لك اداباف انيش لصنفلا مم دحتاو ىرسنالا نم ريفغ محب ةيمور ظ

 ا يف ىرعف ٠ تاديرتمب رفاظ دئاع هب اذاو اليس ناعصا نم هاكردا

 ىربكلا ةدئافلا ناكف هتوع ىضق ضص سورام .تقولا كاذ َ

 دعب :لزتعا هناالا ٠ نييئاضوزلا لع واجو ةظلسلاب ديتساف:اليشل ||
 فو... تامو انح دودلا هرخف اناظا ندم :ىدخا ىلا اوط نيتتس ||



 ( سرر

 ظ0- ةئدم يف نييناموزا مهذلف 85 ةنس اكران راكلما

 3 اومتي الو مهسفنا اوقرحي نا ءالوه رثاف مهتباضو ايئابسا
 ا رس سويباف هاقتلاف ايلاطيا ىتح مدت لابينا لاذ امو مهماصخا
 00 لع راصملا لاببنا ماقاو ارو بامعالا ىلع درف نينامورلا

 ا لها ةيراحم ىلا شوج راضحلا نايا نوئنامورلا ثعبف ٠ اهقباضو

 00 لاجر نم ةلاخ انها هلل مهدالب يف ةنجاطرق

 أ بوللا تماقو اينابسا يف لابننا وخأ لابوردسا مهاتتلاف سوفيسو

 لو ببشلا سواك داق تحت نينامورا اهف رقظلا ناك نا
 أ نا دعب يذلا لابينال ريظأو ةيمور ىلا هساب "جو لايوردسا
 أ نع عفديل عوجرا ىلا رطضا هيخال مقتل نا لبق دوعب.الا مزع

 | دقع نيشلا ءاقثلا ددع ةييظع ىرح تناكف نينامورلا رش هدالب

 ا ”ةئس ةئجاطرق لها حاملاب لصلا مرأو نييناموزال اهيف رصنلا اول

 ا | نييئامورلا دعو مث هلبقف ةيروس كلم سوخوبتنا 3 لاسنا اليود ءا

 ١ 'تهجوف اهادعا دلا نم ةيمور تصلختو مسلاب ؛ هسفن لتقف هيلس

 ١١ سوخويتنا ةيراحن مث” ٠٠ ةنس اينوذكم كلم سالف ةيرامل اهركاسعب

 ١ تناكو سيلبف فلخ هسراب ةبراحل مث 15* ةنس ةيروس كام ربكألا
 ا 155 ةئس ةثلاشلا ةينوبلا برا قوستماق مث 1١8 ةنس اهتاهن

 ْ لع نوزامورلا ىلوتساو 1١١ ةنس ةنجا طرق نوصح اهيف تكدف
 الب يقاو ايناخا تامطاةمو ايريلياو ابنإبسا اومضخاف ميلاقالا رثكأ



 4 ّ 3 ؟ دن

 دا ا ا رمل

 0 1 وحلا هوس ص

) ْ 

 ىح مهرحتاو . لابنلا يرن لاي قالا روهظ لع نع ف ما

 ةندملا لاطو ةيقاعلا ءوس فاخو تعشلا هباهف 58٠ ةنس ةمور

 تحن نافنناب يف ماله ةئس برألا ىلا داغو ناد ددح نآديملا

 دهعلا رخنا ناكو همصخ مزه. ىتح كفنا ام.يذلا سولوتال ةداق
 ةئدملا ةنحاطر نأ نع أ عاج رادفاو ةلوص تاذ ةيمور تمجيضصاو هب

 امرا ت تمظعَو اي طب تدتنا دق نوديد نم ' ةذملا ةفلمأا ا
 اذه اهل مف

 ةريزج. يف نكاما: ض.ب : ىلع اولوتساف نيبنوبلا اهاكت 0 ظ

 ةنوبلا برألاب ةفورعملا ٍبرألا راهشا ىلع نيينامورلا تلمح ةيلقص
 نامورلا هيف رطضا ةأطولا ةديدش تناكف 554 ةنس كلذو ىلوالا ||

 ريعبلا ماب عروق" نم محن را ىتلا نفدلا لمع ىلا

و دئاقلا اكران راكلما اوهزهو سوات سورابود ةرما تحن
 هشوج

 نيف لاسيرا ىلا مهمزلا لب تلا هني ملرصتنا اذه ناالا
 داما ل ةشرفا يف سا ا سولو از 3 كرم

 امهلصو الف عليمتلا د.ةعا ةسمور :ىلا .دفولا ةمدٌمم يف كس ىنامورلا

 ةوصك رشت اينال ةلاسملا ضن 1 مهيلا ز :عوا ةودنلا سلم لخدو

 رخا ناكو داعف هماسقان كنخيال يك دفولا عم دوعلا الا ىباو نامورلا
 مهو درطو مادخالاب اوكتفو الا نا نلا امان هن دفقلا

 ا لها ناالا ؟١4 ةحس ميدتلا قاثيم مريأو:ةنلتبص: نم

 نب لاا. ةزما تحت الفحج اولسزاو اودهاع اه اولكت ليلق نامز



0055 

 ظ لي اراب مقدس مهكاس نييشرفالا ءامدق نوللاسغلا

 ا ةئس لوتباكلا ١١ الا 0 ةنردملا اواخ دو اعبرف أكف اركتفو

 | تاصاوتو ينامورلا دئاتلا ليماك مهيلع تلقت نا ىلا اهضعب اوقرحاو |
 | نويثاهورلا ذخاف اونا ثيح نم اوداعف نويلاغلا حسن 4 بورما ظ

 | مهدوام لع هدانا اونشو ميتا زيزعتو منصات ميم ِق ظ

 | نينتتاللا نا. ريغ : ةوق اودادزاف مهيلا مهومضو مب اورفظف ظ

 . ىباذ ةودنلا يف سعشو لصنق مه نوكي نا اوبلط مهيدهام ظ

 ١ ناكو ىنولا قوس تجارو نحالا ران تنشو مهبلط ةباجا نامورلا ظ

 ١١ لتقف ةينامورلا رك اسملا ةمدقم يف سويساذو سويلنام نالصنقلا |

 أ سوساد انما ١ هسفن ءادغالل ضرمت يذلا هدلو لتق دعب لوألا

 | برح يف مه ذاو هتوع الا زوال هزكسع نا ملكا يف ىأر دف
 َ .ىأر ةلاسسب ءا دعالا دراطب دئاقلاو فرزافلبج ترق أهريعس جا

 ١ حارق نعم ةنس ًأاعنرص مقوو ملا يي هئادعا نم طاح هسفن

 ا اذاو ٠ اورفظف رساوكلا ثويللا ةمجم اومجحتنو مهميعزب اودتقاو نامورلا

 1م * فارش *الا نم موق مهن اورساو نيلئاقم مهونا هيماتتلاب
 ١ .ةدايق تخف اوناو. نامورلا لع كلذ قشف ةافح ةارع معوقلظا 1

 ا ليلك( اولانف مهماصخا نم نومقتاب . سولبوبو روسو سوب ريا

 ؛ نانويلا دال يف رينالا كام .سوريب اوراحو 59« ةئس ميلع رصنلا

 ٍ | وتلا ةمواقم ن :,م نامورلا نكت ملو تارع مهيلع د ةيلامخلا

 أ ١

١ 



 (ياو)

 ع مدقق . التقف هىدلو لتي سنورب مكحو رمالا فشكناذ

 نب ستورا ىلع ستورب لثوو اههشيجي هانقتلاف نيلصنتلا ةيراغرارج |

 ةيوس التق ىتح اهضعب .نع اكفني لو ميظع تائثب هاقتلاف نيوكدت ١١
 نركز ةدعاسل ىقا ناكو الوكلبوب سوب رلاف ستور ناكم نيلحتو ظ

 راصحلا اهيلعدشو ةضور قباضو اناكسوت يف سو.سولك كلم اننسروب ١

 نانا اًدلحو ةلاسب اوربظا نيينامورلا ناف اهتف نم نكس مل هناآلا |
 ماظعلا لاطبالا ةعفادم .هنع اوعفادو مهنطو ىلع اوراغو نرحلا هذه.(

 نوكز دوع دنع سوبرلاف تامو شوريا نوعمجي نورصاخ ا داعف ١

 كتيقتسا الو ةزغا عطقناو م +تتيدم نع نونامورلا هعفدف برحلا ىلا |

 مساعي نا اذه نلطو تعشلاو ةقراطبلا نيب عازنلا مقو ةحارلا ١

 ةبدملا رجتو مهنع بعشلا لصفناف اوبأَ كالمالاو لاومالا ةقراطبلا ||

 ترأان مث ىغشلا قوم> ةاما4 ذالو ريقأو ناشرفلا منا ةلاجلا ١
 مهولمثاو ممدقلا اوفقواف مهيرواجم نم نيبنامورلا ىلع نورخلا ١

 دالب ىلا ءاهبن لاجر ةثالث نوينامورلا لسرأ هلال يف اليوط انامذ ||
 ةبوتكم 455 ةئش مئارشلاب اوداع الو نولوس مئا 0 نوماعتب نانونلا ا

 هذه ةيفعل لابو رقع ناكل يك ناقل نم أحول رشع ينثا لع ا
 تداس لب ةموكحلا هذه لطت ملف ةنس لك نوريغتي مثارشلا ||

 برألا ران تيش يتح مالسلا لطب مو ٠ اهناكرا تدطوو ةيدوهملا

 ءاحو "431 ةئس سريلافو سقم ةئش سلاف نوينامؤرلا رصاحو ١
 هدسسكتسل



 ( سوم )

 للا نم تاط مك ب م نااونالا هنأ ا تافقاو هرصق ىلا ذأ نيدلولا

 ىلا دوعبو شل برق نعو ةفيفط هعئازخ ناب بعشلا ىلا تراشاو

 | سويفراس ىلا ةكاملا رييدت يف هضرم ةدم يف دهع دقو هلامعا

 أ ىلع سلجو كللا توم رهظاو لامتالا ىطاعتب اذه هان نالت

 | اهززعو اهانب مسوو اماسقا اهمسقو ةئيدملا بترف هناكم شرعلا
 ظ بولقلا هيلا لايتساو نيينيتاللا مم ملصلا دعو هبعصاخب رفظو نوصحلا

 | ةنا , حوزتملا قالخالا سرشلا 5 نيوكر .نب سومشول. نار يغ

 | د ل نما دق ايعاطأ اهجنوز ةهاشملا اللوق ةايسملا سويفراس
 ظ ١ ىلا مب ىلاف هتارامم ىلع ةودنلا نم هعادخ ني ريثك لمحو كلملا

 | ىلا عساف سويفراس عاب ربخلا مابيف اكحلم همساب اودانو سلا

 | ىلع اهتم هتنبا اطراف هلتقو هك هامتلاف روف ريغ يدانلا

 أ أ( هتاحوتف لكو ٠ ريكتملا فبقلو ه*ع ةنس كلملا اهجوز ىنهت هتننج

 ظ ١ هيلطراتف روجو ةمارصب لماعملا بعشلا جابه دمهت نكت مل هلامعاو

 || ههجوب دصواو ةاخاو هانا .نيوكرت لتق يذلا ستورت بتلملا سوينوب
 || نامورلا مهجاف ٠.6٠8 ٠ ةنس هسفن أنو اهنم جرخ ناك ةندملا باب

 | اومكحو مهيلع (نكلم دعب .اهف اوه لا ستورن ةروشمب ةدكلا
 ناريغتبو لصانتلاب ناف رعب ةقراطنلا نم نيلخر ةسانر تحت ةيدوؤللا

 | نع ادهج لأي ملف نيك اما ناالزكو سنو , بخت : أن ةنش لك

 أ ىتووب ادلو اهب كرتشاو نيسيئرلا لع. ةرماؤملل سدف سجسلا ءاتلا |



 كج . : ١

 عوضملا يلا نويبلالا رشا رخالا دعب دحاولا لتقو هللا داق غرس ||
 رفاظلا يسارولا مدع يفو :ةيمور لغنذي ؛سمشلا اًهيبو ةمور ا
 دا ةنيزح ناوثالا ةقزمم سابروكحلا دحا ةبيطخ هتخا هتقتلا ||

 لاقو ء اهئاشخا يف .هذمغاو ةفيس لتسا ةلاملا هذه لع اهأر الف ||
 ءابضتلا لأ مبا قف ةيموز ودع يبي ينامدر لك كلبي اذكه

 قبلا باص هاوس هل قبب مل يذلا هدلاو نا: ولعت هنو مكحو ظ

 جاهف ةعومد.تابناو ٠ اهذقتمو ةمور نيل اولتق نا نيامورلا

 اما.« رفا ظلا انو هنعاوتقملا الآ ىناو فأر هل. قرو حاصو بعششلا |

 مهوق فعضيل ةيمور نيكش ىلع نيببلالا قم اج ريجأف ةيمور كلم |
 || امون ءانبا:رغصا سوترع سوكنا هفاخو 54+ ةنس ابواب تامو |
 | رفظو ةنيدبلا ةينبالا ديشو ةكحاملا لاوحا مظنف اًردق مهاحاو ١|
 ١ دنع ىنبو اهتوق زيزعتل ةيمور ههككناو هر يبا وطبالا ١

 ةراجتلا يف ةيمور مدقتل ةايسولا تناكق اديتسوا انمملا ريبتلا بصم ||
 ةودنلا ناقتناب هناننكم كلمو 311 ةنس تامو:حاهنلا وأ اهاقتداو |
 لرضو 0 يأ ينازو هلصاو سويشول وعدملا ميدقلا نيوكرت ا

 ىلا اسما ها نم ن ريثك كلملا اذه راحف هيدلو لع ا
 لك امه ةدع دو ءاضيب ميرا لور هرج ةابع لع ارفاظ ة ةيمود |

 بمصملا امل تر رفوف ةثيدملا يلا ها بملا رِجو ريبشلا.لوتباكلا ماقاو
 نه نم ل لبق ٠ ها/ل4 ةنس رم وكيل يدأو نماّلَق تاني مدقتلاو ا



 ب

 اةويارتاوللا

 ان 0 ةهج نم نهءا ءانا دلانَف نيشيللا ن نيب ام نلخدو 17

 اهو ناشجلا باجاف د دّمعو ترأا فيقوت ىرخا نم

 ١ لتقف ىح مهداحتا لع نامز رم امو ادحاو اعش ناسشلا لمجو

 ىلا دعص هلا اولاقو ١6 ةنس هرما اوفخاو سوامور نييباسصلا ضع

 وعدملا لتلا يف لكيه هل بق ةاو سونبري وكب ينعتو ٠ املا داصو ءامسلا
 نم اكلم اوماقا ل رس لها ةلاكك لفعل يلانزتوكلا

 | عابطالا ضورف .سويلبموب اموت لعدن هتيكحمب ازاتمم نيساصلا
 ١ نارمعو ضرالا ثرح ىلع اهلجو لدملاو مالسلاب ةيعرلا ىعرو ةظفلا
 | نتولئسوه نتولاو هفاخو "ين/؟ ةنش تامؤ ىمظع ةوزث امل رفوف دالبلا

 ا ر لالا كلام نيوو هنزب ةسفانلا تمقوف تاحوتنلاو نورعلل الايمن اكو

 َ 5 * اك نا لعنابعشلا قفنا اهرما ل وطب برح عوفو ف ارذخو

 | راتخاف هسش ىلا رخالا بشلا مذنب رفظ نمو نوبراحتي:لاجر ةثالث

 ١ ةوخا ةثالث نوبلالاو ساروملا نوفرع ةوخا .ةثالث نوننامورلا
 "سلا ةراشا دنع امذطصاو.ناقيرتلا ذربف سابروكحلاب نوفرم
 ١ حرج احيحص ثلاثلا ىتبو نيميرص ساروملا نم نانثا طتسف امهيلا

 أر الو انرط نوببلالا قفصف مهاوق تنمضا اًارج سايروكخلا
 |0014 لوانم مهااماط همابمخباب رفظلا لع رداق ريغ هنا قاموا
 ١ ماهضنالا نم مكتمل اًقارتفا اوقرتفاو سابدوكحلا هعبتاذالايتحا
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 هددع فعاضو هتدعاسمو ةماعلا املا مهالوو ةودنلا وأ هاناسلاب ا

 (عسوع ١١

ّّ 

 اوغلب ةزيشلا دبع قو ٠ ةئاثالث نوكز مهلعجو ٠ نيباصلا داحتا دنع أ
 نم املوم ةعامتنلا اًزاتمم انكولم اًسرح سوامود لعجو . فلالا

 ثنو ءاسل ممل سيلو رثك دق هبعش ىأر الو. لج ةثامالث |
 هش نختبف نيناصلا عم ادهع نومسق آسر لطرا نر . نوجوزتف ١

 هنلا ىوأت انكم مي 7 هي ردجالا ناكاولاقو ٠ ءالوه ىأ مهتانب نم

 باك سرا ا دف هشل ٌتاسانملا تادراشلا ءاسنلا |
 نا يملا دمع هبعش نان نيرواجلا ةفاكأ نلعاو هردص نيفد دّقللا

 ىلعو .تانبلا نم ريثك ممتجاف ةيرغ اناعلا ميقيو اًديع.لهتحيأ
 نارةلاجز ىلا سوامور راشا ناعلالاب ادب الو نييباصلا نم صخالا
 أح دشللا جرخو اولمقق مهلزانم ىلا دوفولا ةولسإو تانبلاب اوبهذي |
 زربف ٠ الابتحاو ارق مهتأن اوذخا نيذلا نيننامورلا ىلع ؟ ايفاع ا

 . سوامور ةداق تحت نوينانورلا مهامتلاو لاتقلا ةحاس ىلا تانيناسلا |
 نيريدم اولوف ءادعالا» لكنو . .هماضخا كلم نورك( لق يذلا
 امدنعو رارج ركسعب نويياصلا مدق مث. ةدراب ةمينغ مهتاذعم نيكرات |
 اورظنا . نيبولغم مهورظنا ٠ اوحاص .. اوفقوت دق نييناموزلا اوأد
 ءاسنلا فطخ نيب قرفلا ام نالا نوماعيسف ءانملا ءادعالا ءالوه'

 ثوبللا عافدنا مهيلع اوعفدناو نوينامورلا جابف ..لاطنالا قتلمو

 نيينامورلا "اسف ىلع كلذ قشف مهتامدب ىرثلا اويضخو رساوكلا



 ك0

4 

 "هم

 موا ٠

 يف ءام عوبني دنع تناك ام دنع + سرام هلالا هنا مهضعب لاقو .الويجح

 كلذ ملع لو سومارو سولمور امهو نيماؤت تدلواف باغ
 ا رهن يف نيدلولا قلاو ةيح اهفد ليقو نيحلا يف ةدلاولا عضو سبلوما
 ظ .تنحت ةبثذ اهخارص داق ثدح ةيرب ةثنث لصا ىلا هايملا امهتدامف ربيت

 .اكتف امهتدالو ةفبقح ىلع افقوو نادلولا تش قيبنو انني ف

 راوسالا اهناكم يف ماقد طوطخ: ثارحلا» سولمور ططخف امهتاجنا

 . هتاماو هخان سولمور ردغف نيوخالا نيب ام فالخلا عقود اهيفرشويف ظ

 كلذ ناكو ةيمور ةننيدملا ىتس هلع ىهنا الو + نامزلا هل باطو

 ا

 | مصلا دع اهب صخو نيناوملا عضوو عقارلاب نير اانا لو

 'ههبقل لجر ةئم ةقراطبلا ءابوقا نم راتخا مث . ىغولا ران بوبشو

 ١ لخاو هتبب ىلا امي ىقاف هتشام ىعرب عاد امهار مث امهتعضراو امهلع

 أ اًراكذت رطخا هيف اضّرع يذلا ناكملا يف ةندم ءان يف ناباشلا ذخا

 نوبل د نيرافا احامو قرطلا عا ظقأ ىوأت | اعجو 7م ةئس

 |/ نامزلا نم ليلق يف انعش هل لج 31 هذهبو مارإلا يبكترلو
 | ءاسورلاو ةناندلا تويبب صصخ اهدحا . ماسقا ةثالث ىلا ةنيدملا مستف

 | نيفورعملا هيذبو .كللملا ءاققرب ثلاقلاو . بعشلا ا ىناثلاو
 || اذهلو "ةريع نم هل اًرييت ةقراطيلاب ىلا قيمت نأ :ورلا بعشلاب'
 ا .٠ 1 ثالث هللخو ٠ نووشلا ريدتو صالاو يلا نيبو بعشلا



 سايل

 دق نينا ويلا: ناف' كلذ عال ريبطاسالا كلت. ةتنمض ام ىلع ك8 يراد قضرا| |

 نع ةبا تكلا اوذخاو .مولعلا اوقلت مهنا يف اوهابتو.ميلع مهريغ ةسيقبساب اورقا ||
 كلذ مهل تشرام ةلدالا نم مهدنع سبل هناو انك,سومدق ةطساوب نييقِنبَْلا ||
 0 ٠.٠٠ نامزلا كاذ يف مهلا لصو هلا ا

 عباسلا لصفلا

 نيينامورلا يف

 ةضرات دعب

 لدسم نامز ىلا قع هال نم مهرينك نيينامورلا ةأعن نا ظ

 نوبهذب نيخروملا نم ضع نا ريغ تانيمختلاو تافارآلا ناجح هيلع 1

 دالب نطقف او اداورت' ىارخ: دعب هنطو رجم مايرب نب هانا نا ىلا ||

 ليلا لئاوا يف كنولال ىلا اهتتصاع لمج ةكلمم ايف ماقاو ايلاظيا |
 سولمور دلو يداورتلا ريمالا اذه ةلالس نمو . عسل لبق يناثلا ١
 انهو نادلو هل ناكءانا ةلالس نم ساكور نا لق .* ةيموز: نسسوم ٌْ
 كللملا شرع ركلا هوخا ىطتما :هتافو دعب يذلا روتيمونو سويلوما |(
 ةنبا ربجا ناب هينبل ةثارولا مئاعذ دطوو ميمملا لبق ةسس ةئافام ؛اهز ْ
 تايلاتسافلا ىراذعلا ىلا مامضنالا للع اضايس اير ةؤعدملا فونملا همخا ||

 يف ةدتلا راما ىلع ناح لول نظتامحيو نياكي َنظحي قولا |
 الجر تعماج دق 'ةروكذملا ةريمالا نا ريغ قطن الثا انتسف لكيه ظ



 ا يا وح

ْ )*1 

 ل ةيئرات ةقيتح ةقشح اهنا اهئارا لاخي قيفتلاو نيسحتلا نم بلاق يف اهكسو هريغل يقلا
  تاراكتحلا هذه لثم نا عم ةقدو رطض لكي ترطس دق نر ىفدا اهباوشن

 ْ . نمز نع ةيججراتلا قئاقطعا: ىلا اتئاصوت الو فاو ليلدو ٠ فاش ناب اننتأت ال

 | ةوطسو اهسيسأتا بابساو ندلاو موقلا لوصا نعالو ثداومساو صاختالا
 || ضرلاب ةيفاو تادافا  نيلوالا نانويلا يروم نم دافتسي الو نيلوالا اسهيسسرم
 أ .ةيازمرلا .تااكحملا نغ تلت الا تيفو ىلوالا مايإلا كداوخ ىلع قبطنت

 ا | نا ىزي هتاياكح يف رظنلا نعماو ميدقلا ملاعلا يف بقذ نم ناف ٠ ةيعارتخالاو
 | ةياكح ع لع دوم امك اهريغو ةنالسه:ةباكحو طنوغرالا ةوزغو ةيديم ةباكح

 ْ ظ ا تادايز عم 3 امالاو ضصاختالا ءامساو تاراشالا ريمغتن اهريغو ةقييفلا ترتشع

 || هاطخ يتلا سرفلا نع هرامخا رثك ١ قلت هنا ستودوربم لاق ٠ روضتلاو ءاشنالا يف
 || اضيا ستودوريه نع ذخويو ٠ ؛ ةيكسفازادخا داريا ىلع اَوَغ هنا تع لاقؤ رودوبد اهف

 | نم وب اوفطتخا نيذلا ةيسا لسا نم اوقتنيل الا ةيروا اوفطتخي مل نينناوتلا نا
 ]١( قرعلا نيباس ايف اهسطر اح يتلا بورحلا يباسم نيبقننتفلا ةطساوب :سوغزا

 || ةثاليه ىثطو سيراب ءاؤ:ةيديم فطخ ناودعلا نائويلا فتاتسا مث برغم او

 1!" نيرب راد ةرما تخت نويوسالا مجم اذلو اداورت بوح ةيظعلا. بلا كلت تراثف ظ
 || ١ ةيسا ىلع ىلوتماف ةدالبل ردنكسالا رصتنا مث نانويلا دالب ىلع كا
 || ذو ةيلزالا اهثداوح مهأ تحم ةريثك نحم اهب تلزن دق نانويلا دالب نا ظ

 ظ .لوآ ةنيفانايلا سات ةمالا هذه ندم نم ةئدم نك نا ئرت اذهلو اهضام

 ( ةينيدلا ةوطسلا نال اهحاوض يف تمتافا اهنا ةينيدلا تاياكسلاب ةعرذتم بوعشتلا
 | ىلع تطسو ةيفلالا امتنيه اهريغو بوعشلا هذه تطعا ىتلا يم يدقلا ملاعلا يف
 أ نم ىزتق طالغالا ىلا مهتداسقو ةفاخ جيد لك عم مهتلقف مهناوهاد مهراكما
 ١ باح لدست قرخا .نمو قئاقحل اذامم اظالتخا خيراتلا رابخاب ةطلتخم اهنا ةهج

 أمنا نم اهذخت» نكي ال عونب ةيقيقملا ةنمزالا نم ةتوح ام قابطتا ىلع احل ْ



 (مسمو#)

 ةفح يف الا هرْمأ ىلع فشتكي مل هنكل هب بحرو هاعدتسا كلملا هب فرع الو

 هحتفو اداورت ماما سلوع هلع يذلا ناصحلا ديشن نوبعالسلا اهف ادش باعلا
 يديا مب تبعل نيذلا هاقفرو ةفلاسلا همابا وذو عومدلاب هانيع تقرورغاف ةشدملا

 كلا بكارم يف ةبنطو ىلا لسيأو ماركالا ةباغ د مركسصأو هرما فشكف امس

 لخدف كامل هنباو يكوا وعدملا همداخ الا هفرعب و 50-6 ١> اهلا لصو ايلف دالبلا

 نامزلا هل باطو مهزخا نع قاشملا لتقو ناك ام ىلع علطا نا دعب ةيفخ هب

 «شضتازوف هنبأ دب نم التق توعس هنا وهو سأب زير هن ةراخأ مم مي هناالا

 هل دلو يذلا نوفيلت هنبا دد نم ةبرضب اعيرص عقد هذاف هبلع ىضق اب درعال نكلو

 ةفرعي ميو هسريس نم
 اا ةاكح

 اداورت تان ىدحا ازوركس جور زيكناو سنف نبا ليقو مايرب.نباوه هأنا

 تاونس عبس ةدم راجل يف هاتو سيناف ةطساوب نيينانويلا نم .ةنيدملا متف دنع انو
 باسب يداررب لك ىلع ةضاغ كلاز ام نواج نآل عباوزلاو فضصاوعلل ةضرع

 تناك ىلا نوديد دهع يف ةنجا طرق ىلا اريخا ةتلصوا ةباسنعلا نا الا سيراب

 .ذاه ةييقردتلف نضفداو "لير راك) امه لنقل اعف لح ىف تعا
 ىلع باغتو راج ماهلاب ايلاطيا ىلا بهذ اهلالخ يف ارهشا اهدنع ةكسلملا
 راصف هنكدلمم اهوبا اهرهمم نيتال كلم ةنبا ايئيفالب جوزتو نييلتورلا كلم سنروت

 ةرصايقلا لسلست ةنمو ةينامورلا ةكسلمملا لوالا سساوملا ناكو هانا ىلا مالا ||
 ماظعلا ظ ا

 ظ

 برعلاو نييرصملاو نيدلبابلا يتلا ةقيرعلا ةمادقلا كلت ةينائويلا ةمالل سبل

 ذا دق بوعشلا كئاوا ىلا رظنلاب ةرهشلاو ذوفنلا رخأت# بشالا مه اف نييقينيفلاو 1

 ثداوملا لك ويلا تسنو ةش رع ةمادق ىلا ةءفرب اساسا اهيلع ىنبو [ ديد تافاردلا ظ 5
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 ةنساهدنع ماقا نا دعب مهتروص ىلا هاقفر دز ىلع اهربجاو بارشلا ِهذْوي ملف

 | ففقيف ميجا ىلا اهلخدم نم طببل ةداحلا نايراوس دالب ىلا اهتدعاسمب ب|هذر

 [| نودوب نيديشك ناب ةريخأو نوكسم ام اع يملالا سايزيدت هانأف هل ثدحيس ام ىلع

 اهلا درعي نا ىلا مهنم صلختلا ىلع لاتخت يه ةئيمالا بول هتجوزب نال
 محبط نيم هج نا دمبد٠٠ ٠ كنطو ىلا كدوع دنع مهب  رفظتس كنا هل لاقو

 نها باكرا نينح نيتاوصا ةيوذعب يلاوللا تانناريسلا "خل ٍلصوم رفاس

 هوطبرل نأ مهرماو مهاب هاقفر ناذاو هينذأ دس دق ناكف ساوع مآ . مهكرغبو

 امدنع مظعا رطخ يف اومقو مهنااّلا نبنم اوصلت ةطساولا هذهب و يراصلا ىلع

 نم تلأتغاف ةتسلا سوؤرلا تاذ الابسو ديراش ثيح انيسم لخدم ىلا اولصو
 يف يواشيرت ةريزج ىلا اوداعو ارش نم نوقاملا صاخنو صا خشسا ةتس هاّمفر

 دوهتسلاب هاتقر سمأو سعشلا ةسركملا ةيشايلل سلوع دحيم اهيلا مهلوصو دنعو ايليسيس
 ملز اوقرغف مايا ةعسن فصاوعلل ةضرع مهلعج ناب هلالا سعسلا مهن « مقتناف اوبأ

 ةريزج ىلا جاومالا هتفدقف ةنيفسلا ماطح نم ةبشخ ىلع هدحو نو

 هفوشو هقاعت ةدش عم اهدنع ماقاف نيلظا اودي يدوم نكسم يجي

 ناك نيتنان نا ريغ راتنبج رماب الا هتلفن مو هنع امنر تاونس ناٌع هنأ م او هنطو ىلا

 هبكرم لزت اهف مافيلوب هنبال ةنم متتثيو سلوعب عقويف نامزلا يتاي نا ىلا صبتتي
 ىسمأف تفصقو عباوزلا تفصعو تورو حابرلا تبه ىتح هديب هعنص يذلا
 || ىلا ةتلضواو ةتناع ةليمجلا قركيل ةرلا نا ريغ ءاشت فيكح هللقت اهل ةبوعلا
 (٠ سلجو قرغلا نم هتاجن هتمالس ىلع ةهلالا اًدنماح اهيلع لزتف مالسب ريسرركة ريزج
 : ةنبأ اكبذوت تلصو تقولا كاذ ينو مانف ىلاع امم ساعنلا هيلع بلغف ةريش لظ يف
 | ايفا :٠ آلا يف محتسل اهتاقيفر عم افرايم نم ماحلا نييشساغلا كلم سيوئشسلا

 | قافتساف رحبملا ف تاطتسو نهادحا ا ةحافت ِي نبعلي مايحسالا دعب

 أ ةئيدلا تح كللا ةنبا ةجع عبتي لظو نيرهف نحل ىآتو نمخارص نم سلوع



 (سنق)

 شارع ةياكح
 تينا لظ ةنآل ساوع ناك ؛داورثراضح نم اوداع نيذلا كولملا ريسا نا ١

 رودياوب هدللوو مايرب' ناخب اعدوتسم اهكاح ناكو ايسارت ىلا لصو الف تاوتسر شع ||
 دنع سلوع مسق يف تناكو هعيلصب انوكيه دلولا ما تيلغف زونكلا مغِيل هلق يذلا ْ

 ' لي زج لاوماب هتدعوو اهدلؤ لتق يذلا كاملا ىلا تبهذف اداورت مانغ سقت ||

 هننيع تقفو يكولملا سرا نع ةتدعبا "تح تلاتخاو اهلا هدهت ةميظع زونكو ||

 كانه نم سلوع لقتناذ مهرثكا سلوغ لاجز نم لتقو لعشلا جاهف اهريفاظاب |
 طقسم ناكم اهلك يبن .ةبشع نم اولكا ثاني ىلع اولزف هلاجر يقاسب |

 اورثاو .دالبلا كلت يف هاقفر نم ريثك يهب اذهلف هيلا لسيما هبلق نم عفرتو هسار ||

 واع دو اياشبل انجل "نحنا زر نم نسل ال لو او قكسلا 5
 00 مع 00 اذهداع الف رةفرعم ريغ ىلع يبواكمسلا ماغيلوب راغ ِ

 قو هركسا ناب ةةديكم ساوع لمسف هاتقرو سلوع تالسوتب لفحي مو ةئس ١|(
 8 دودج ادت 5 3 | باب نمت هاتفرو ضلختو هتهج طسو يف يتلا هنيع ١

 || اوعرساف مهتلتجم ردي مو جراخ لكنني ماقيلوب ناك ثحةيشالا عم ارجو
 ىمحالا يبواكيسلا اهيقان ناك يتلا ةزاجللا مهب رنضت لو اعيرس اوعلقاو مهكارع ىلإ 1

 ننس لون وغدملا ةبوهالا هلا اف نكسب يللا 0 اوعلب الو: : مهقرغيل رجلا كل ١
 اويكحرذ اهايا مهملس”فورض يف 'ةرضملا حابرلا عضوو مهاشوت باهتساو مهلع 1

 امنا مهتم نظن فورضلا اوحتتفي نا ىلا اثات ناك اذيب سلوع انقر لوضفلا داقو رجياا |

 انليسيس ترق 1 فصاوعلا كنوع حاب رلا لاول تف ةسفن ا و 1

 5 رشدلا مو نم تانق ]عش مهو تاحرتب نوشوفيرك ب للا مهاقتلا م 7

 م“ نهو .نساوع نضاخنو ةدحاو الا ئنفسلا اورسشك نا دعب مهرثكأ ب تكلا" نم

 تاناومح 2 ضار ارش مهتتسو ةرحاسلا هسراس ا اوأ قربي زحمىلا اوألسو

 ريكحرام. نم هل ةاطعملا ىلوم ةامسملا ةبشعلا نمالاح ذخا ةناف شلوع ادعام



 ١١ مزككنا دبا :ءاشتال ةهلالاو ىده ريغ ىلع ناو ناك كر شن نا هل لاقق هنباب عقري

 : وا لسمف |. ملعب نكي ةئزح ةدشلف بالا ما : ايذظ لعقو ةوبصلا ناعذ يف |

 ١ودس«

 ا نم يتذقنا رباع يالو كتدعو اذام نيتنان ان حاص.ءادعصلا دهنت نأ دغب هنكل
 ١ ١ 1 م نم ينير ينلاتغتن فصاوعلل مده ينءدو املا يب ىلدر املا يلدز: : عياوزلا

 0 مث يفبا نع ءادف يد كل نا يساقلا هلاالا اها .يحي يدلو عد عابتالا

 0 ا هلوح نيرذلا ةفقواف ”هدلو هب برضي نا مهو هفيس

 ا :نا ريغ نم نيتب يضر هناب هل تنثا دق ةحلإلا نم مهلا ميندرفص خيشلا نا

 |١ قحب ةنعيظف باكترا بذاككا كرذن ىلع ديزت كنا. نم رذحاف ةيثيلا هذه ىلع
 ١١ للككا هحينم لوح يرن اهءامد عدو نيتبانل ةيحبض ضبا روث ةثم مدق : ةعببطلا

 1 000 عدول نابت لل نها ارك نون او ٍتويرألا قزحاو دوعيلا

 || .ةهجوو اًران ناعدتت 'ءاتع كناك لبو ٠ ىشب الع بيخيال سارلا يح تايلكلا

 || نا: يلا اي .اذناه هدلو مب جاصف دمترت هصئارفو ناولالا لكب نولتي ليمجلا يقتل
 ١١ ليس لول ل يوري توما يف ولالا يضخ تول :دمتيش كنأو
 ا ..هنإ وا كيدفي نال لها ريغ كنبا نا لان الو كفسب يلا ان ينب رضا ٠ كتايح

 ا ,رطفنم ئدنمت زيغ ىلع ةعاسلا هذه يف ينيموديا.. بالا ناك دقو ٠ توملا ىدخي

 3 يف هلو نيدذلاو خدت هاشحا قزع سيرإفلاو يعبال ب تاقلا مواكم داوفلا

 || هيالاف متاشحا يف ةدمغإا هلتسا مث هدلؤ ردص يف ةفيس ذهناف» هيددس أمت ةلفغ

 2 هنامدب | اضخم عقو دق ينيموديا نبا انكم. «لاق نا ىلا ٠ .هنف هدذخاوبروضحلا

 يف ردئتقو بعشلا ناكو ١ ٠ هنبا نع لأس نوذحلاك ةندملا ىلا راسف هجوتافك

 ١ ا ىلا هولقن ينيموديا باخصا ناريغ٠ ٠ قاقلارشتناو نتفاا تراثف يظع جابيه

 ا م معين ىلع مهكك .عررأ اد و. هسفن ىلع ينيموديا قاف نيحو اورفاسو .هتتمفس

 | لع 8 اي راسه ىلا حاب رأا مهن ”داقف هنا مدي اهاّمس 06 ضرالا نع هوذعبا مهنال

 ْ 0 اًوماقاو نيتنالاس دالب



 (مووعر

 ىلا نيرخالا 4 كوالا 0 هذ سوني دالوا رغصاو نويلاكود نب ينيموديا ْ

 هئطو ىلا ينيموديا داء ًامصفص اعاق اهوريصو علا نا دعبو اداورث راصح |(

 مهترامع تلو تفصع ةممظع ةعبوزب اذا نيرورسم نودئاع مه اغيبو مع َ

 لكك ينيع بصأ تول فقوو قاسآلاو نؤأحا اوفلاو ةنقاعلا وس باكرلا فاّث

 ندا لك لع مهعلتنشل متفق محملا هاوذاب اذاف رحببا ىلا رظني لجرلا ناكف |

 أ ؛تش لب ىرخالا رادلا يل ةحارلا ىلع لصحي هنا لمأباالو هريَضَم ةيقاعو تنكس ||
 عفر كلاذ ْداَف اه#رض نع احدا تل هئافر نال سكيتسلا 'ىطاش نع ا ا

 رداقلا هلالا اهيا ٠ نيتبان. ىلا اللسوتم لاقو ٠ ءامسلا ىلا هيديو هننيع يئيموديا ْ

 ينتلصوا اماذاف ناب عز 2 عع لزاش حج جاومالا ةكسصامم ريبدت ىلوتت ىذلا تنا ا

 داق فارا يا ا يحض فضاوعلا نع امر تب ركا ةريزج ىلا كتبانعب |[
 ثيحملا ودعب هناب رد و هأيأ قئاعمل عيمجلا لئق حبلا ىلا عرساف هدلو قولا :

 هددنخو نينا اركخ ًاهطمأ .اقرلا غلبو ةعبوزلا نم اجت يذلا بالاف .اعي رب ىقلي |

 ردكو ةراسخ ىلا تلومت معنلا هذه ناب الح رعش هنا الا ةيفولا معن ىلع |
 هذلو رت نا نم نو عرسي الو فقوش .نا ىلع بلق هّلدو ع عاجتاو

 نع لفغتال يتلا ةرئاللا ماقتنالا ةبر سيزيمان نكك مداق لوا هيلا سانثا عا ||

 ىلا ةروظنم ريغ ةيوق ديب هتربجا نيربكتملا كولملا صخالا ىلعو رشبلا صاصق ||
 علحلا هيلع ىلوتساف هدلو ىارف هرصب عفري نا ىلع ار داكلابو لصوف باهذلا ||
 لقا هنال ةيحض نوكيف اًدحا ىزت اماع تاهللا لكما رظنت هنيعا تناكالطابو ||

 نخا جلا ناالا ةقناعو هيلا لوره مابا ىأر نيخ نبالا اما :هدلو نم اًدازعا ||
 لهني عمدلا اذاف هيف سرفتف ٠ ةنم رفن لب هب لفجي مل هابا ىأر امدنع !"ذخأم ةنم |

 ٠ ليوطلا دضلا كاذ دعب بشنكت ا. يلا اب لاقف ٠ هيلع يلوتسي نزااو هيتنجو ىلع
 كارا ىلاف ١تلعف اذام . َكنبا بلق تحرفو كّكلمم ىلإ تعجز كنال تردكتا ١

 هبا بجي م نازحالا ماسي قوشرملا بالا نا ريغ ينارت نا نم او كرظن درت |



 سو

 ٠ يانحا ةغرو ةهلالا ةئيشم وعدت ثبح ىلا باهذلا ىلا رطضم ينال اوس

 ,يجالع ىلع ماقا نانولا ١ وسور اج ىلا ذاورترالرتلا داماتىلا انيس انو. نزالبق
 | سراب. ياهسب تمرو تسفاعتو تهقنو تنربف .فبالوكسا ادلو ريلادوبو نواشام

 ظ ىزرملا تدصاف
 ' افا ادرك هذال ىلا اهكدو اداورت 4 كعب تاكولض داعو

 دافيدو نالينيم ةياكحح

 ١ تفضع عرف اًرفاظ ةناليه هنأ ماب اداوزت راصح نم هدوع دعب سالينيم نا
 '!اتاهع نم ةهج ىلا يقانلاب تدزأو اميظعاًمسق نم تقرغف ةعبوذ هبكصا رع

 | عوجلا ناكو٠:هنيلا وأن قزأم ىلع 0 ةعم نمورإلا ىلع لت تدح رضم

 ١ .مهتقاف نودسي ام مهل قبب ملذا ريث ةأتلا لك مييف رثاو امسيظع اًدخأم مهم دا

 | هب ثاغتساو ٍقوزب وعدملا يولا هلالا :ىلا ساليثيم اتلاف ٠ نيريثك مهنم كلهاف
 مقتناو بهذا نا هيلا يخوأو ٠ ٠ هنطو ىلا هدوعو هنا هنف ام ىلا ةمهان نا املاط

 ١ هين ام لكىلعا اهحعاسو اتريس ىلا هنا ماو تهذف - كيخال

 أ 0 تا ثسح سدور ىلا ت تاو تدرط هتوم دعب اهنا الا هنتلعفو

 أ اداورت برح يف رارضالا نم

 |(غلب ع نوطنملا نمو اهربكأراطخالا نم ىساق نا دعبف دامويد اما
 1 . ةوقلاب درطف ٠ كلم نم ومدرط ىلع اهقاشع عم ترئاوت دق هتأرعا تناكو هنطو

 || تدلخ كريت ةدع اهف ماقاو بيار نطقو ىلآف باهذلا ىلع رع

 : هلتمح تاظفحو 5

 ”ددإ

 ينيموديا ةءاككح

 ظ ا هه لاج نم هاندهاش امم نولهذنم نحل ذاو كاملت لاق ٠ ٠ نولناف لاق

 .ةيطاشلا ىلا اًجاوفا دفي تي ركضا بعش انيارف ةتافنلا انم تحال نانب يكسحتر
 ل لاقو٠ تاركزون ىعدب ” يتيكا لجر انباحاف بسلا نع انلأسف امم برقلا



١ 

 سول )

 || هوو مالوتين ةفأر تيسحو قفخي يبق نا ..ةنوالا.ةذه يف تزعش ادق
 رظنلا نعمان !ىلع ردقا تنك ام ينكت يموق عاجرا:ىلع ةتلم يلا تيرس ءاقضو

 سانلا ماما زهظا فيك يفن يف ثاقف توق لح . يلع ىلوتو -احرف:نسلوع يف
 || كلذ يف دورا انا امسو٠ يف ساسبلا لركت ىرت اذام٠ نبيل ىلع

 اطابحم عمال باحس طنسو يف ليكره ايل قزف .رشب تونص ريغ انوص تعيس
 عمو + ةينبل يا كيم ههجو د عاب ةرهسي 0 ا دحلا راوناب

 ساو كغابال تيلوالا تكرت دق ل٠ ليكي كرو عجل ا يللا ةيداضلا

 ٍْ ليشا نبا عبتت نا كيليف. ٠ ةتوتمملا: زمدع تبستك١ا اع :ياب ملعت تنا.راتيبج

 يرتو :كمولك مم تس دبش ليبش يف اناء اهتكلم يتلا,ةطخلا .ىلع يثق
 نايوب كيبا ىلا مئانغلاب هحو اداورت م دعب و رورشلا. هذه ةعادأ سن راب ىاهسب '
 . .تاهس ةاهماؤ لنوكيا راصتنالل راك, يرض, ىلع. مضوتلا "انوا ليعمل ْ

 زوه نإ تانكرافي تاكواي نودب ,زوفت نل 'كناب. تلثينا: يللا يبقا نباءان تناو

 اداورت ىلا نالوكيا لقبا اعترف ءارو. ,نايعسي َنيِدْْأك ادهذاف كنودب !

 تابجاو اوظفحاو.ىوقثلا: لابذاب اوكسمت نويئاثوملا اهيا مت ١ نصيقالا ىلعو٠ كئافشلا

 ظ : ناكرالا. ةديطو يغو .لذزي - ءىش ثب لكناف ةنايدلا أ

 ظ دق عاطللا .يسلا علاطلا كيعسلا مويلا 4 تيص تاركا هديت تءعم ايلف

 عددا نا بغ رفاسمو كل مالا يللا + ٠ تاونس رورم دعب قيدص عا يتدا |
 ةسرقلا ميال بيا .تالرتماع زيزعلا ىف بما امانا 3 ا هذه |

 ٠ لزالزلا تامدص_ىنتعرا ثيح ءئطاشلا 0 0 رجلا اذه ا ظ
 ةيذعلا نيعلا اهتا كلعدوا يا صر جد ناك كديحلا كثنيح (نمارلا اهيا كعءدوا

 بهذا ينعد نيونمال ضرا ان كعدوا ٠ مقلع ةناككنام قوذا تنكيتلا ايلا |



2) 

 .تايلا دخلا لينا ءوفكو ه ةلمحا يذلا: حالسلا اذهو . سونمال يف مقاف
 اس كرتن :ناب انيلع يضقتاال لجر ةمالسو هنطاخت الاطابف .مالوتين اي:بهذناف
 تالاف وخدم ةؤباكي سفن: نم ترعش هلوق تعم ايلف ٠ عمجا نانويلا
 جولا موي+اب ابق يل ريصتسف اًدبا كرمال راغلا | تضف اهريز نم باغلا

 2 طا تناك ول هاوا٠ وتنأف انيس ينيطعي نم: . لالخ دب هاجر: الو.ترقال
 دياي دي فاما الا 'تيلأل يناكم نم. يلتن ىلع زدقت اهداطصا يتلا
 تنك وا ليكره زيزعلا اهيا. راتيبج نبا ديل سركملا سوقلا :نيثلا سوقلا اهيا
 لب كقبدص دب ةدضبق يف تنادل اهنال ننوقلا هذه لمح .متتس# ريغ تنكل يح
 .شوحولا اهتا ءاهداطصا تنك ينلا:رويطلا بهتا٠:نئاخا رادغلا سلوع ةزوح: يف
 م . اماهسب ناكيت ال يدي ناف فيككا اذه نع يدعتت ال اهصنتقا: تنك يتلا

 0 :نضقنت نا ىرحالاب 'وا:.يلذخو لاست٠ .قد هب دام يل دعب شد رادغلا |

 اريخان ينقذ يءاسقاو يناضرا لئاسولا لك كوبا ذا م كسافبا :دمخف ةتعاص ظ

 نبل اب لها كلنا .نئنيح هل تلقف كلذب مالوتين ىلا راثاف.يتملسا عاجساب
 :٠ طرا اذه يعرا يعد نكلهياع تن نا أم ترهظا دقو ةافاكم لكك

 3 اها, بضغلا نا هلوتا ينفقرا مالوتين.نا الا كيبا و يمهس تب ودو

 ظ 8 م ريغ اثداه لظف ساوعاما هيلع تدمع يذلا يطل لمعلا اذه ىلا. كداقو

 مدع ام لجخلا يناخادو هم رعو هريض ياهذاف .يتشب هارتكا :مدمك ياهسب

 ًاده نكيرل الو : يلا اهمحرا ن م. يعاهست قعرا نا ىلا اب ىلال باضغلا

 دع تقلا لك هتقم لجر نم يحالس لع تاضح ينال (نيزَح تلك ما
 راما ماحلاب اذاوزت نم. جرخ مايرب نبا. يبنلا نسنالسيه نا ماعا مالوتبين

 ةوثب اهيهطوقس نكلو طقستس ةسنعتلا اداورت نا ١ لاقف٠ قدا 2729--

 مالا نشيالا واكسملا لطبلا اذهو .ليكحرم ماهس لمي لطب روضح ىلع
 | 6 بالوكسا .ءانبا ةطساوب ةثيدملا راوستا

 مهم كلاما



 (سءوب) 1

 هارا.يذلا نم كاذ ذا توصف . سويس قوي زج نم ينتجرخا ةىفالا نونا
 نوتيلب ةكلمم يل تحتف ول تلتف . وهنا معن تارلككا هذه ينمعساف نسلوع سنلأ |
 . كارم ىلع اهتلضفل ةهلالا هتيور ىلأت يذلا كلاطلا راترتلا نجد تمأرو ةملظلا |

 نيلمحتتو هني راظنت تنا سمشلا اهتا. اًدهاش كلتمقا دق سونمال ضرااي تحصو ١
 ىلع رسما هل تاقف . هتبرجا دق راتيبج هاشي ام اذه جاعزتا نودب سلوع ينباجاف |
 ةتيرغا دقو نيرخالاب رضيل دلوي مل يذلا باشلا اذه رظنا . راتيبج مساب هوفت نا |
 نكت ردغنوا كلابط انم كلذ نكي ساوع باجاف ٠ئرجا ام يرجي نا ىلع

 . كلنطو ىلا كلعجرزو اداورت متب امظع دع كلا زرحتل . كيفشنل -كذقننل انتا دق |
 كنا. قدحلا هيلا ينداق ام كببال نئنح تلق :ساوع سلو كنسفن ودع كنافا
 ةحوبجب يف نييديرتالا عم عتراو بهذاف يتمالس دصق :ىطاشلا اذهل ينتدتقا اما
 ترص دقف .دعب ٠ يشءال اناو يلا تدع اذا. ياتشو .يياكسم يف ينءدو رفظلا
 نا تلقو ماقسلاو عاجوالا ريسأ ينتكزت نا دعب اًريَخ يل تنئظ.اذان- قولا نمل

 ياقش ةعاد ساوع اي٠ متابذلا دسفتو ركسعملا قاقث يراك ةاننو يخارص

 ىنطو ضرا اب. يودع قفوت لب ياعد وسم ال ةهلالا نكك ٠ .نا ةحلالا لأسا

 ينحت لدعلاب يذتي ركلنم دحا جوي ناك اذا ةملالا اهتا٠ اهارا نا لمآ ال يا
 . ١ يعاجوا نم ”تيفش يلا لاخلا كاذ ُذاف سلوغ نم يل يمقتنا يمقتناو "يلع
 معي لب ردك, الو قنجيال فؤاد رظن يلا رظني اداه اًتماص سلوع لظف

 لك نم حابرلا اهفسنت لبج ةمق ىلع ةميظع ةرخخ## هيشا وهف ين رذسو يالك"
 نركسو يضغ ءوده رظتني كاملت اي كوبا ناك اذكهو عزعزتت ال ةتبث يمو ةهجأ
 تقولا مسيل ناىللا ةلاخلا هذه لثم يف ليقثتلا يضتقيال هناب اناع ناك هنال يتلق
 وه اذه. كتعامتو كتبكح نبيا تاتكولض ا ..لاق كلذ هل ىنست نيحو ىعانقاب

 هفيقوتو راتنبج قوعدل ةباجا انعاتتا مدعو دانعلا الا تبا اذاو اهزاربال نامل

 "نييداورتلا لهو نانوملا ذقنم ىعدت نال لهآ ريغ كننال كعدونف كيلع زوفلا
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 (ءمم) ١

 نا كدحو كل ناف . يباح ىلاو ةينويسلا لاّقثا هزهظ تنحا يذلا يلاو ينطو

 000- مالوتنيل لخدف ٠ ةسمب نا نينناثوملا نم كاوس ىو الو هس

 نا تنم يسفن ةنم قهزت تداك ديدش ملا يلارع تقولا اذه يفو يتولحا

 اذلف كيا قت يفا تول ال تعنصو يجر + علاق نيس ىلع لصحا
 اهتيا ضرالا اهتا.راتيبج نبا تقرحا اك الاخ ينقرحا باششلا اهيا ٠ ينم ديسب
 .لاكتو يلع اًيمغم تطقس هوأتاو ميسا ان اننبفءادبا موقي ال ام يلبنقا ضرالا

  ىنستف يالا ففخ نام دوسا مد. يحزج نم حرخو درابلا قرعلاب يندبج
 زدني 5 0 اليخ نب 2ك جرخجيو يحال ذخاي ن | يقاس نابا مالوتينل

 لمف ةناكو ركك نا فرعي ال لجرك دهتتف هدصقم تا تاظقيتسا الف سانلاب
 مز لاستف ٠ ءاشت اذام يندجا ٠ ينئجافت نا ءاشتا ٠ ها تلقف . هعبط دض لعف ام
 5 ذر ٠ يدلو اب لوقت اذان هافساو ”هتجاف ٠ اداورت راصح ىلا يعم ب ف|سهذت نا

 زوو ينبجي مل ةناف هاتواباو : يلابح طبخ مل خزف ايزل وتلا هزه

 ' قناع سنلا اهتنا «نطاوشلا اهتا تعصف . يامل هيف رثوت ل يف اصخاش

 ذا ياوكك ثبا كلا. .رزصا ديمالملا اسهتنا. ةيراضلا تاناومخلا اهتنا : رجا
 يبرد نا مار دق ليشا نبا ناف يخارص نيممسل , كدحو تنا٠ هلا اوس يل سدل

 . رفظيل نائريلا ركسعم ىلا ينداتتي نا ةنكما ول دوو ٠ ليكر ل سركلآ يسوق ذذاف
 تحد ول ليلا ةمو ةروص٠ يش : تنام ةطساؤب:ن كال رفظلا نا ردي ملد يلب

 ”كبيباك نكو يحال. ينلنا يدلو اب يننا :لمفا اذام : يناهذا هلم نا : يتوق يل
 وكليلا دوعاس ةرفتملا روذصلا اهتن : : ني لوقكالا : لوقت ذا كب قبلي اف لمفاو
 'ىسوق يل سبل ذا فهككا اذه يف اًديحو توها يلاف ها ٠ توق نودب اًرقتخم ايراع

 يف رهظي ام ىلع يدلو ا. ينسرتفت تائاويملا نا يف بيرال ٠ تاناورملا داطصاف
 . لوق لا 00 ٠ يحالس ينطعا : كعانقال يل لييس ياف.رادغ ريغ 5

 الناب يب ىرحا ضفخت* تورصب لاقو مالوتنين ينيع نم عمدلا لاف ٠ ب



 سام ١

 مالككا اذهب هافف. هتديكم ماتا يف مالوتنن ذخا كايلتان كلببا ىلع اظيغ مدتحم ||
 نع اداسعب ةشجوملا سو ديس ري زج يف ميقا نا ىلع تمزع يللا ٠ نؤحلا رثاؤللا ظ

 اناو نالا كعدواذ ٠ نيكحاصلا الا بونت آل تاما: ثسح. .نيناربلا ركحهسعم (|

 كيمابو كيبا حو نب كليروغسإ) يدلو اب هل :تاقف.٠ كيفشت نإ .ةحلالا لأشاو تهاذإ

 :٠ ىرت 5 ىناقش يف اًدنحو ىنكرتت الاب ضرالا نع كدنع زيزع وه ام لكتو ||
 يف 'ىنعضف ينكرتم نا كيلع راع ةنكك كذب لاقثالا نم كلمحا ؟لهجا ال فا ||
 الدلو عضوم يا: يف راذقالا ثمح هرغق وار 'وماوا بكرلا مدقم ١

 ثيح رفقلا اذه يف ينكرتت الف ادعابص ناك ند دحلا نم زرجي يردي .بلقلا |
 انوا لبج .نع .دعبت ال يتلا يبرا ىلا وا ينطو ىلا ينذخ..ناسنا ةروص قرا'ال |

 ل اذا ءانساو يلا ىلا يندر ةسيدبلا سيشرابس ربا *ىطاوشننعو نشات يف |
 تام:ةناكت ةننفشأ ىلءلشو نإ هبلا تعب ميل الامل خب لوو كيان يا ا

 كيبلعف ٠ يدلو ا, كاوس نيم يل قب هوغاني مل .كلذب مهتيصوا نينلا ناوا.||

 ثش :نا ةمزاب معن يف ناك نم نا ملعاو سانلا تفعض.ركذتف .يلاكتا: يتلا أ

 نا ىلع ينربجا ءاقشلا نا فيك ك املت اب لمأتف + نيسئابلا ذعاسيو .نيفوهلملا ||
 "ادبي موي هلار توصف يف ذمار لاب :ينادعوف «تايلككا: هانهن مالوتننت نطاخا ||

 ىلا. صبرت رفسلا اذه يف زيزعلا قيفرلا اهيا هيبا دحلل لهألا مالوتنين بوبحلا اهيا |
 ثتساق دق 34 لماتو تئجو ثنتوا كح ىلا رظنا ؛ نزحلا ىوألا اذه :عدوا نا ا

 "الام ناسنالا ملعت يثو هيلا يناداق ةزورضلا ناذ هلاّحا ىلع يريغ ردتب ال ام.||

 نم ريكا راع الف ء ءيشب ملعي ال نامتلا هةر مل نم نا :امنودب ةفرعب ا نع ا

 يسرق تذخلا يالك تمها الو هسفن ةفرعم لب ساسنلا ةفرعم لهجيو.رشلا ||

 دس عما
 بولغملا ريغلا ليكرل سزككا ريهشلا حالسلا اذه لبق نا مالوتين ينأف ا
 ىلا يلدريو يفايح ظنح يذلا ىبااي حالسلا اذهو كل ءيش 000 هنيجلف ١ ا



 معك 1 | ١

 ( ةئيبثلا ةاله قااخ ىلع يدهطضم ينكرتدق.نيمتلا "كاذ وه انا هافساو: هثداوح
 :ةاطاامتم ىلع. لادذعلا ينكضرتف . دايدزا يف يمالاو ... يساقا ام نانويلا لهجيو

  عمسا لاق: +! ينركرتو نانويلا يل ىلا فيك ةربخا مثءامف متيم نا ةلالا لست
 | يبااب 5 يناس: ليشا تباشا !.!ذام امالئاق. هنالك معتق ٠ ٠ لمشا ثوم:دعب يتصف

 ظ الوتين لاف: ةنكبأ نا يلع ب بجو نم ىلع عومدلا فرذب كتالك تلباق ام اذا

 ظ من . يلا يكبي تاتكحوإيف قير ةواس نم اهلايف يثيدح عطقب. ينتي زع كلنا

 ظ َض ينع ناثجيب - سكييفو سلوع ءاجليشا توم دعب الناق هثيدح فقأتسا
 يب :رثا .لبتتشا»تبوم نال . ةلوهسب يلادانقاف يلودب اداؤرت | روعي نا مهنكعال هنأ

 / اهنم ةريهشلا تراعا هذهاملا بهذا نا ىلع يلا دج دياخت ىلا ليلا ينلحو
 ا مل هافساو 'نكك تيشا ىري هنا مدنقي:لك ذخاو يب طاتسناف ركسمملا ىلا تصوف
 . ىلع :اًرداق ينتننظو ٠ بورما .ىلع كنحم ريغ: باش نال ليشا مداقلا نك
 | كلل نا, ةظاظفب يفوباجاف يبا حالس نييديرتالا نه تبلطف لما ام لك لوصح
 ا اديك يصئارف كاذ ذا تدمتزاف ساوعل يطعأ هنا“ هحالس ريغ هل يب م

 | وتتم انمم نكن كنا:باشلا اهيا وده :سلوع لاتق :(ظيغ تطشتساو
 | كل قحالو حالسلا اذه ذخا يوم ريغ تناف دهعلا .ةعذقلا ةلوهلا ئغولا راطخا

 | دوعال تنتاوانسلوع. دوج: نه: تقنحل + !دبا كلل نوكم ال ةناف.ةددي ملكتت نأب

 ا وافسملا نسلوع ىلع ةنمنزثك ل نييديزرتالا . نم اظنغ اق اناذ موريس . ةييزج احلا
 | ١ىش لكىلع كستملطا دق تانكوايفايف <. ةحلالا:نم اًيرقتم مصصا يكذلا دلالا
 ١١ تامدق لاقف رولعا اذه كنع عفدي ل نابنومالبت سكااجا نا تنك تأسف
 أ روتسن نبا براتنا نع ةتلأسف + ركحرملا يف ةملككا ذفا يأ سلوع نكل:

 «انام- ادهتتم تحصف .. اضيا انام دق لاف. ليشا قيدص لكورتب نعد مكتحلا
 ١( ناف اذلو نيلساظلا يقتتو نيملاصلا لاتغت .ةرئاكلا تريلا نا ٠ لوقا اذام:هافساو

 1١1 اهفو « دعب اهدمحت نا غوسيا ةحلالا لمع يف لماتف «تسيرات ةلثمو يح سلوع



 (سءم)

 تسيآو عومدلاب ينبع تمهو يبلق علبف يرصب نع ةيداوتم بابعلا قشت نائويلا ||
 يف' شنفا تزال مادلا ن نزولا تلاو يسار طقسم ثيحويلا دوعلا نم ||

 نماآلا اهلخدي الو ةراحن الو اهف ًافرعال ذا نازدالا اّلا دجأ ملف ةريزللا هذه

 نا ىلع أ رحب. .الف دحا . ابملع لزتو فدص اذاو ٠ نامزلا هبككو اهيلع عباوزلا هتتلا

 رشع اَهيف تقاف ٠ نانويلا كولم. .بضغو ةحلالا طخ وعسل الثل اهنم ىنلقتي

 يلماتعطقق ريدي توقب تاتقاو عوملا بانثع يباقاو عاجؤالاا رم لمختا ثاونس
 ىحرط اديفم انشع دجا يلع ثلا موي تبهذف هيلع انأ اه تعنقو جورتلا نم

 ةئرها هلع علاطلا ليم ماوقلا ق قشر ابان يكل ىل رلوخدو يعوجر دنع ةتغب توف ا

 زطقلاوإ رظنااو لكشلا» هبنغلا لكةيشي داهنال ليشا رظنا يناك يلاذاو لاطبالا ||

 قرف ٠ ةقفشلاو ةفارلا هف مدونأتنكصو ِهفالخ هنا ىلع يلد هتنبوبش نا ريغ ١

 (تتكم توعف ضرالا ىلع ففحزا اًدعتم نار امدنع اند“ ىلا فطغناو يل
 ةلوهأملا ريغلا ةريزجلا هذه ىلا كتداق'ةيكك.ةيا -: تع درعب وهو ني زغلا اهنا نم
 كتوص عنسال. قوتا مكس هيل قوري يذلا يزلا كاذ ينانويلا يزاا تفزع دق
 اف !دحا ملاكحا نا ىلع ردقا الو ياص ذنم اهتملعت يفلا ةغللا كللتت ةيشلو

 الجر كتدهاشم ددع كلصنارف ددترت الف ٠ ةدحولا هذه يف .ليوط نامز نم

 يفاوي انا ٠ مالوتبين تاجا داككابف ٠ ٠ هيلع قفشتت نا: كمزلي لب ءاقشلا هيا بلغت
 كلفلاو.تاونس دع كولا ضننإزل :نإ فانني بهشلا# اوان علك نما هلو ىرصصن
 ةلفيطا شجر يا ىزالاب: وا ةعوز هنا ٠ ءاتْش يا ينبا اء زعم نم الو نزلا

 ايلا دوعال تا سوريس ةري زجل "نم يلا ٠ ينباجاف . يعاجوا ءافشل انه ىلا كتذاق
 . يشر فقوت مل ةزيجو تادكب . ءيش لك فرغت .تناو ٠ ليشا نبا يفا لاقيو
 نمد انه ىلا تلصو فيك ديمركمل يف عيضد زعاو ةتدبحا نم نبا ال تاقف
 لوا نم اف نكت ملا هل تقف ٠ ادافرت راصح نم تا هنا يئباجاف : تنتا نبا

 الو تاتكحوايف مسا ال ىرا ام ىلع فرعت ال ةتبحاف ٠«تذك لهو لاقف : مالا

 لح



 ظ

 ١ ةقيقمل -| كردا:الو يعا ال تنك يللا .لاماو . ءآخا: ضو دهع ثكنو ةنايح كلت ْ
 | ةيربلا يف تقف ماسقالابيثدحلا ةحلالا نم "يلع انضغ ناكل :ثدح اما نا يمشو 1

 1 | هئازابو ناجل | اهنقورب حطنت ةزع ا يف اًنيكت حل فرطلا فرط حرسا انا ظ

 ٠ سفنلا ةءاهشو قالخالا مزكن م نيزاعلا ليمجلا يركانو يغبلا لها ةسنأوم نم |1١

 (”ءوي)

 22 يف تلقوياولب 0 ا ع حريصفناو ىلوغحو مولا

 ا دعي ملالو“ ٠ صاخلا حلاصلا ىلع لاب نائوملا. لع دوعت فلا ةيمودعلا ىلا آ

 موه تدسفاو !تاهج لك ين ترشتنا يحرج ةئار ب ةرب لا يف مايقلا ا 4

 نا تلقو مث ترطقناف ٠ كوبا: مناع راشا اهسح ةلفغ نيخ ىلع اورفاسف نيدارقلا

 انهم جورخلا نم تننيآو نيعم الو يل ديضنال نرحلا ةدمرثك ١ ادنحو ةرفقملا |

 ١ ا اهفو , نوصل ترض جاومالا تودالا اا تزكو لوجتلاو تاذعلا تلو

 1 05 مده ترص يتلا ةيراضلا سشسوحولل ئوأم راغلا اذه ناك دقو رفاض» ءام عوبش

 ١ امانا قاروا نم تعمج نا. دعب هلا :تدواف داهسلا ريغ فئاالا ينتلعجو

 1 تصعا تاباصع ضعبو ةظياف ةمدق ىوس عاتملا نم يدنع 01 1 شارف هذا

 .ماهنسلا قاوفا الي وط انامز فهكلا اذه يف تسلح امدلا زجل هدمضاو يحرج اه
 1| هنو نمتانقاف مأتم اًمجز اب يقاو لنملا قوف موحت ىتلا زويطلاو مايا: بيضاف
 |١ تلك. ةقيرطلا هذه: ذاختا: ىلا .ينجوحا ريشي هنكلو اةوق يل اكرت نانويلا نأ مهن
 7١١ لضفا ةشيملا هذه تناك دقلو يقمر دسي ام اهي ضضناو ىصحلا نمرانلا سستقا

 "|| لجا نم اهتددعو فارسال ا ةشيع ىلع اهتلضفل ةنزحلا يتلاح يركنتو يالا الولز
 0 يدالب ريش ىلع ىنولمح نيرذلا موقلا هلعف ام يركذت اردكيفديزي ناكاممو ٠ معنلا

 |١ مف ىلع رداقنا هادحووه هذطو نم' لجرب نوتأبأ ٠ تاق اماظف لالا هذه ىلع نيكو

 1 .اقزاغ تنك ينركرتام مب :ال : دقار وهو نواحريو ةريزالإ هذه ىلا هنواصوي مث اداوزت

 : لاضلاكي فت تدجو تلقت نيحو٠ مالا ةدش نم تناعامم قيع تانس يف

 ]| ةزاع تيار امدنع ذخأم مظعا لاهذنالا ينم ذا فيككاملت اب روضتف ٠ ناريملا



 ع هل .

 عاطقناب هملعو يدنع ماهننلا'نا هذاقتعال مبعم يلاهذو يراطخاب عيشجلا ماما
 ةامح ةدم اهئافتخا دعب نالئغلاو شوحولا زوبظ نم هّنوه هدنك ذو ليكره رابخا ا

 بطقلا ىلا رفاس هنا مهضعب و اركحنتم تام هنا مهضعب نظ يذلا لطبلا كاذ |

 نا دازاو اظ اع فراع ةناك نيف نع هتوغ لاق دقف سلوع اما مثالا دراط يلاشلا ْش

 امدنع يلرازذ“ هل نيمالاو هيلع ظيفللا يدك ىلا ل ثدح اب هزبخال ينتمي َ

 يف ةماقالا يف اغارو رشبلا نع الزت عمو سانلا زعا قف ىلع ائنكم 08 ا

 ليعافت نول فلاو لالخ زعا قف ىلع عومدلا فرذا هيف تام يذلا ليلا |

 نع بشت ةلداو تاناهرب يل درويو مالككاب ينفطالي و ثددحلا ينبذاي شلوع !١

 سطس قرح وون انوع 171: لفل ربظيو هتيبرس» ءافضو هتوط صولخ ||

 ةتعدو هقالخا ةقرب يبق ىلع ىلوتساو هلمف يب تأ ءآدعصلا دهقو بحت يداكبإ
 كولملا ةاراح ىلا ينابقسي ذخا 2 هيلا نكرا ادع ةيزولاو يسفن نم هخنمأف 1

 ىلع .دوعت برج وحن نوحتنو ةيموم ةحلصم نودضقي مهنا يل اسيمم نيدهاعتملا ||
 ىلع فوقولا نم نكس: ال ناكو .. يبالا زوفلا نولانب ال مهناو فرشلاب نطولا ||

 ةتافرن ناكمم نع مال يلع حلب راصق ةتوم هل حجرت نكك لكره توم ةقيقح ١

 ولكم اربسل كلذ يف ناف ثنحا نا: نم ىشخا هافساو تلقف .اًدامر تراض يتلا |
 تبرضو تاعفف ثدحا الف هل. يروا نا ىلا ينال هب حوبا الاب ةحلالا تدهاع دقو ||

 ناكحام دعب را ملك يئيدجب كربخأسو يمنا ىلع تبقوعف هحي رض ىرث ىلع يلعب :

 مهلافتحا يلب اولفتحاف احرف نيدهاعتملا ركسعم ىلا تممضلاف اليس ةباجالا الا هنم ||

 مهتلعاو نانويلا ميل يابس ترهظا سونمال .ةريزج انغلب الو انرجف ٠ ليكره
 باثلا يفنوذا# تناك ةيعللو رق بلا يرال يسوق ترتواو "ةاهانم اضاوخي | ْ

 هرما باذعلا نم تقذف هلا سحا لزا لامر ينحر ىلجد ىلع مهنلا ظ

 جؤجيو ةناتن ديزي ربلاو لصاوتملا ليوعلا نم ةييزإلا تالمو لكره قاذاك |
 ينهرفنف ىودعلا ترسو دونلا يف اشنف ءايولارشثو ءاوحلا دسفا دوسا لئاس هنم



 + - وج

 ١مس

 أ| ىلا اًنيسو اههيلع ضبقلا يتلأ ءادصق يذلا ناكحلا اغلب الف قودصلا ةتيدص

 || مهدالب نوقرطي نيرذلا اب رغلا يف مهتدامكة يحض اههمدقيل مظعالا نهاككا سناوط
 || دجي مل الو اهل قر فرشثلاو لثامثلا نسح نم بناج ىلع امهآر ذا نهاكسيلاذ

 || فالخلا عقوفرخآلا ةمالسو امهدحا توب ىضق نطولا عارم نم صلت اليبس
 تسيروا 90 ةعرقلا تمقون رخآلا نع توع نا يف 00 ذا نيباشلا نيب

 فيت يني ال لكي يف ضاقت ةيرلا ناك تاك
 تربش نيحم اهلكمه ىلا اهب تتاو سنلوا يف ةلازغب انابد اهتدف ىتلا تسيرؤا
 0 تفخاو نهاككا هب .تبرضو تدتراف ةتفرع اهاخا برضتل

 ا ٠ سان ايد لاثُع معمر مهدالب اوتاو هقضرو هند نعرغك يذلا اهمخا عم ةنيدملا

 ١ ماها ديل عض نادل الكشف داشاو ةحارلا 0 لع تعدل

 ١ باكا يعدو : نأ لكي يف يد ا فيس

 تانكواف ةبناحح»

 ٠ لاطبالا ريسهاشم نم اتوا يف نانلاست كلم نانوب نبا وه تاتكوليف نا ||
 نولناف' لاق .هحالس لماحو لئكره قيفر هنأ دهاش ىفكو بورما ىلع نيكتحلا
 || زوفا نا ايف لغز يتلا ليكرع ماه تذخأ دق . لاتق همالكت اكو ايف فدرا مث
 || بيسو ٠ قاطتال امالا ينتلمحو ىربككا ةماطلا يل تناكف مواقم لك اهتطساوب
 نم ماقتثالا ىلع ةملككا اوعمحا نانوملا ءارغاو نيدهاعتملا كولملا ناوه كلذ

 || ةيسم سالينيم ةجوزؤ اتربس كلم :تنب ةناليه فطخ يذلا مايرب نب سيداب
 | اوعرش ىغولا ىلا باهذلا لبقو عمجا نانويلا دالب بئابعم ةيعادو ةميلظعلا برحلا
 الموت مهرفظ نا مهلا ي >وأو نوليا لكش ةنابك اوراغتساو تادعملا دادغا ْي

 اذاورت ةثيدم: كدت اهو ليكره ماهس ىلع
 ” يو سر يارلا باص كلما عيمج مكسحا سلوع كوبا ناكدتل

 فسح
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 عع

 مارس اال ماقا نئنلا ىلا هعوجن دنعو اداورت زاوسا لوحعاهف رادو ةتيكرم ||
 هياع قزح ئذلا ناملا ىلع نيدداورتلا :فارشا نم لاظنا عع ذو هقتدصل ||

 ليش ةيش يقي نا ىلع: ةلجو مايرب ميشلا كح ريكرام نا زيغ ااقتنا لكوتب ةنج |
 رابخا اما . كلاذ ىلا هباجاف روتكيه هدلو ةثج ءادتقاب مست نا هللا بلطو ءا ع :

 يذلا سيراب مهسب ثيم طقس هنا ًالوبق اهرثك او نهاذم انيق لشاعر

 جيورتلا انذايو ةندهلل يعد ثرَح نوابا لكيم يف كانا هقع :باضا

 ةتيبهذ ةزوراق يف تعضؤو لكوتب يلقب عنم .هااقب تعالج« مايرباةنبا انسكوب
 1 امو ةميظع :ةعانم نانويلا هيلع حانو موريس سار يف ةميظع ةبق هل تينبو'
 وح ف غو هرازو ا رددكسرلا دهع تح هنورؤزيو ميرضلا كاذ نومظعي

 ئ نا رع تارع ثالث

 : داياالا ىف, سريموه هفصوو ناكليف. لم وهن ليشا سرت نا. مهضعب معز

 اهتاهج غيبمج نم طيحلا ربلا اهفنتكي ةرك ةئيه ىلع ضرالا ةروص هيفو
 ْ نوايا ةءاكح

 روهشملا يبشنلا ناصللا عنص ةيوناب نبا وهو ريهش يلانوي سدنم سوابا
 قينجملاو سرقلا عارتخا هيلا بسنيو !داورت ىلا لوخدلا, نم نيينانويلا. نكم يذلا

 يرام يد يزوتب نالا ةفورعملا تنوباتم ةنيدم .ءانبو

 تس روا .هنباو نوئماغا ةءاحكحح

 تغفلكَدق اركسانمملك هتارع ١ تناكهنطو ىلا اداورت برح نم نوئماغا داعامل ٍ

 ءالتقف هتكلمم لا: هدو نس يوتا :نتقن رع ناظاملا قتقاو نيوتدنرغا بحت ١
 تسيروا هدلو نكحا برا لاوهاو رحبلا راطخا نءاحت نا دعت هلوصو دنع |(

 اهتيشعو هما ارتسانميلك لتقب:هيبال مقتناا ديشوف يف زتكيليا ةتخلا هير يذلا ||
 راشتساف دقتت ران :لدعاشم اهديو يتافالا ةدلقتم اهدلول روظت تلاز ام هذهو

 ايقارتس كلم نبا دالبب .هعمو اككروت ىلا هذي نا هيلا اوراشاف نابكلا تسي دوا



--- 

 )ذء٠م( ١ ١

 || ششلوع ملطف نحلاو فيسلا ىرتشا هناف لسيشا الإ نهتلال ملصت ىلح نمعيج

 |( سكتيف هذاتسابو هب ىلاو هفرع اق علطتسي ذدخاف لاطنالا نم هنإ كلذ نم

 ] 6 . باكو نيسمخ يف نيو ديموزاملا نم شدج عم لكورتب هناقدصا زعاو

 | 8 اداوزت لوح ةعقاولا دالسبلا ازغ سيياثيرب ىلع نونماغا عم عزانت نا لبقو

 ٠ امترصح كدو دالبلا ةيلخاد يف ةرششع ىدحاو لحاسلا ىلع ةنيدم ةرشع يتنثا
 ١ هتقيفرو ليشا ةباراج تاطف هتيراج دقق نونماغا نا وهف عازلا .ببس .اما
 دعب يضر هنا الا ًالوا .اهاطعا ىلباف نمي وعنك سوسازيل نم اهاس يتلا ةيوبحلا
 ْ ا نع عنتماو نونماغا ىلع د (ظيغ ع , هنعح ىلا لزتءاو افرزن#ل ةباحا كلذ

 | اكمهي تلح يقل ايازرلاو نانويلا تهد يتلا بوطخل (دس ةعانتما ناكسف لاتتقلا
 | ا اي كيم يف ليشا اوري ' ا نييداورتلا نال ٠ ٠ سرا هوه ىذ

 : جتا ١ اداورت كلم مايرب نب روتكيه ةدايق تحن امي رم اكد مهئادعاب اوكحبفو
 1 مرق ىلع 8 طير لازتءالا الا .ىلاذ ليشا اما ٠ مهاوقاو 0 كالت ناسف

 ُ أ 0 هقيدص 1 هحاللبسإ لق 0 كَ نم هيلا د أمو م

 3 | لالا ةخاس 5 ليشا نا 5 رارفلا ىلا: اونكحراف 25 98 نيبداوزلا

 : ٠ هتمدعا ةبربض هبرضو روتكيه ةبض رتعاف راتبلا هماسذ مف لمعاو لكورتب مهعبتت

 1 ا عم هلي نيس لتشا نزح تنبح نا هنكع نق -ةاجلا

 |١ نم هل مقتنيو لكورتب داثب ذخأيل نونماغا.ةلاصع ىضرو عومدلا فرذاو بوبملا
 || هما هل ةثيضحا يذلا روهشملا ةسرتاهنم ةديدج .ةحسا رمد هتيراج درتساو هلتاق
 'نم تاساكر مواقو اًءظع الب ىلباف رساككا ثيالاك ناديملا ىلا زربو سينا
 هلي 5 مدلاب ههأابم 0 ىلا ثلج نم هارح ءالمو نييداورتلا تاذوبعم

 : 0 ةذيدملا راوسا لادا نمحنا ىلا م ع هماصخا ىف .همايبخ لب



0000 

 نم نيكلانتسا عاملا رو 3م نبا ولوف ىوز» 5 لاثت ىلا تأهتلا

 7 5 انسكلوب ميذو روكشه ةارعا ةلماطا كاموردنا ليشا نبا داتقاو ٠ حبربلا

 نم اًدحا اوك مل نيينانوبلا نا ةجيتنلاو ٠ اهب جورتي نا ىبحا ناك ةنال هيياربق

 نوصالا اركدو نكحابملا اوبهتو .ءاسنلا اوبسو ىدرلا ساك هوقاذا الا لاجرلا
 ليئارسا يضاق نوما دهع يف ميسملا لق .٠١١7٠ ةنس كلذ ناكو ٠ ةندملا اوقرحو

 نمو افلا نيناثو ةتسو ةئاماك نييناتوبلا نم برلا هذه يف اولتق نيذلا ددع ناكو

 افلا نيعبسو ةتسو ةناّتس ةنبدملا حتف لق نييوولا

 ليشا ةباكح ظ

 دايانالا يف سريموه مهركذ درو! نيرذلا نيرروهشملا لاطبالا دحا وه لمشا

 يف سريتوف يف نينودي.هوديما كلم يلب نبا وهف ٠ايفاو ءانث هتعابش ىلع ىنثاو
 دس نوهزولا ىور دق: ستأتو رايح نبا هنا ليقو “+ كابا ديفحو انيلاَست
 تارف تقبس ذا ةما نا وه ًالوبق اهب رقاو ٠ ةفلتْحح قرط ىلع ةنابح ةصق سريموه
 | رهن يف هسيطغتب ردقلا ماكحا هنع عفدت نا تاواح هتئادح يف هلاتغتس ةينملا نا

 ٠ رضلا نم يرثشنلا مسملا ظفح مهممز ىلع هام ةيصاخ نم يذلا سكيتسلا ١
 لحملا يعبف ءامل هلس مل هتسطغ امدنع لفطلا هب تكسما يذلا بّمعلا نا ديف 8

 ا ذخا هدشا غلب الو ٠ . لطللا اذه يف رضلا اق رتل ا

 راوسا تحن الينق عرصنبس هنأ هنع ةوبث يف درو دقو ' ٠ سكتمف نع بركا نونفو

 دالب ىلا هتاسراو ةاتف نسال هنيسلا ةودلا هذه م اما ةتدلاو نع عفدت يكف اداورت

 7 نبا ةدالو هترهظا دق هرما ناالا داب تالق 0

 ىلا باهذلا ىلع ناويلا مزع الو هلاقيفد ىدحا ايماديد نم سؤريب دا مالوتبن
 ع ليشا باغ "4 ال ةعمنملا ةشدملا هده نا مهدنع 0 اداورت سرخ

 يقرب |ركتتم لا ىلا ناكتن 'ن لو ين القلاف ناقل و هنن قل نا قع

 عاتاف ةحلساو لح ءاسنلا ىلع ضرعو ليشا ثيح ىلا لوصولا نم نكتفي عناب ١



 (؟؟4)

 5000 نب نواس ام ةطساوب هحرج نم يفسو انهعم ىلاق كأس 1

 لخاو نيبناؤيلا رفظل لييسلا لهسي :م سيزاب توم نا ريغ ةكرعم يف سيرابب
 1 | وسل دج ناديح عنوب لم نا يلو ل فريف تحواف ةندملا

 | ةضرت افرمل ةمدقت ةمدقت هناب اعنلو ةفئدملا راوسا ماما ه هعضوو لاتقلا لاطبا هثوج

 ظ مهباقعا ىلغ مهدرو نائوملا رقهقتل املس ناك يذلا ةندملا نم اهلاثت ذخاب اهتناهال

 1 0 سوددنم" ئمرع يي ء ىتختو الل ريستو امكحارم ىلا كانشلا لزنتلو

 1 هقارحاو يبشخلا ناصحلا لاخدا نييداورتلا ىلا زعواو نوئدنس. نئاخا اف ناك

 || همالك موقلا بوصتساف ٠ نييناويلا ةبلغو مهرفظ ىلع اهل اركك افرغيم جثذم ىلع
 |١ .روسلا نم. ةهج مده ىلع اومزعف ةنيدملا ناصملا لاخدا يف نوركتي اوذخاو
 |١ ىوخي ةنظاو ةذيكتم هيف ناذ لاجرلا اهيا اواعفت ال نيتبات نهاك نوكوال حاصف
 || ىعاب يدانت :نا اهنم بالطو ةناليه ىعدتساف تير يف بعشلا راصف :نيلتاقم
 ؛ فوج يف ْنيئتْخا نف اضخم لوضفلا داقو تدانف مظعالا نانويلا دئاق اهتوص

 || اهئيم تاسزارئئنبخو : هلع ىلع ةينوو هديب هاف ساوع دسف اهتاجا ىلع ناضحلا

 || نا يف موقلا كلشي ملف روخبلا مثذم ىلع وهو هيدلدد نهاككا نوكوال اتاما نيلص
 1 انه نع لسجيف تنك دةز ٠ ةنيدملا ناصملا لوخد هعنم ٍ نضاصق كلذ
 : موي نويداوزألا نيعو «روسلا نم ةهج مده دعب ناصملا لغدأ مث ٠ بامساب كثدايلا

 ]| ةيس ارا نيينائويلا هرامعلا ةراشالا ترطعا ةليللا كلات يفف ناصيخلا قارحال ًايلافتحا

 تفوح نم .لاطإلا جرحو ةندملا ىلا نوبل عوس اذ راوسالا ىلغا ىلع زانلا داها

 ]| ليشا نبا':سوييب اما ٠ هاقفرو هانا الا مني مو ناكسلا يف مهيضق ارامعاو ناصملا
 ا جنم ىلع كلملا ىعضو هئيعا ماما هدالوا دحا لتقو مايرب رصق ة ةونلا لخدف

 يذلا بوغيد لتق ثيح ةناليه رصق ىلا قيلزع نم الفم دنقأوأ . ةحلالا

 نيغ ةريسا اهذخاو مايرب ةنا ردنساكد يق سك اجاو ٠ سيراب توم دعب اهب حوت
 نأ دعب ةنفإإلا دوار .ةنال ايبوا روك .ىلع هترامع ترسكتو ةقعاصلا» كله هنا



 عوام ف ٍ

 ىلع هتفلا م ةبرض هيرضو ةبدوالا اهل تودا ةمدص ةمدضو 8 رثلا ثيل روركيش ْ ظ

 رخؤم يفد كسه ةثح قاعو نوزامالا ةكيم يلزيةناب رفظ ن أ دعب اءيرص ضرالا َ

 تملا: ةأرعا كان ةوزدنا ىأ رم ىلع تارود عت ةنيدملا را ل ايدادو هتلبع ||
 | ىتح مهققتر ل هرم مهمزهو ..يلاتلا مويلا م اصخالا ىلع ةلمحلا 5-0

 مهسب ليشا يري نا. سيرراب ىلا:زعواو نولبا هلالا ىلع كلذ قشف ةنيدملا زاوسا
 دنغ لاستتقلا مدتحاو ناشزللا كتشاو .'ةينلا لئانخ يف طقسف ةبقع ب باضا ١

 لتلوع ا اهلحو ضرالا 1 اهعفرو اهتازا كابا تفقوق لطنلا اده ةذحن ْ

 نين دولا زا د مالت م ىلع نيججاهملا درزو رساوككا .ثويبلا ةعفادم عفادب ا
 ةدعابسع ساوعل اهب مكع نش لولا حالس ىلع اماكخا نيلطبلا اليك نا الا همراصب ا

 ريغ ليشا ا رم جب ادن رحيتئاف نك اجا اما اقرنيم |!

 دزاس اك كلذ ْ

 روتكيهو سكاجاو ليشا مهو اًشاج مهطبراو ايهلاجر ىوقا ناب رامخلا دقق ال
 | ماما ىلا ازارم كو ام هريصاحف ةنيدملا حتف ىلع لمحو نوعلا رابدت ساع ىلوت ١(

 دق ناكو ىرحا عن رطب اهحتف ىلع لانثت نايك لمعي داو ناخد درف راؤس الآ

 . ءانال مدتفلا برقتو رفظلا هل لهستت اهنا هيلا ثيراشاف.هسفنب اهفرعو ةنالبه ىأر |
 قح راس نمز ىضذم اف اهرس ةظفاح ا خازم نيك ايه هن تفرعو 7 1

 لضم انا نه لفقم يذلا افرتيم لاثت وهو مويدالبلاب نآنويا و ل تنس |

 ماعيل يتلا سئاليه ليس تقلطاو ٠ نيدداورتلا 0 لفاككح ةئدلا يف ين

 نا مكيلع بجي نانويلارشاعم ٠ مهل لاقو ىلاف٠ ةدملا عل ليدسلا هيف اع نائوبلا ||"

 نموتولابم) ذره مالوتسنوا سؤوريب لبشا نبابو سونمال ةريْزَح نم تاتكوافب اوتأت ١

 لج ةلالبا كلق لع تانكوايف رداغ نال كلذ يق ةركتلا لمعي نلوع دخاف ١
 ىلا قوتن ناك ةنال ًالوا ليشا نبا ىسدتساف هيعدتسي هشفنب هيلا نهذي نا نم ||
 واق عانقا ىلع لمع ثدح سونمال ىلا هب ىذمو هيبأ ٍلَتاَف نم ماقتنالا َ



 5 نا 00

 ( تود ا حاصو لاتقلا ناكم دضقو حالس نودب داوجا نام نطتماو

 ْ | ليش م“ لكي ةثج نع نيداورتلا تدعباو لالا اهل تدامو ةيدوالا امعقول

 ا | ستات ةندلاو هنت هقيدص لتاق نم ماقتنالاب الا يضر الؤ هعور ادي ملف

 | ءادمالا لف ليغ راثلا ذخا تاطو هب ميجدتف ناككيف لمع نم ديدج :حالسب
 ظ | تارضو. ..”ةهحور تراطف: يساحلا 4 ةقيس هردص ف دمناو نوذمع رئاتو رابح 1

 ١١ نيميرصاهيدناق فئاوطلا ثأر ايلف ..هلتقو نييقينيفلا شنئز امديلوب كاذ ذا سكاجا

 ١١" ناادع يردي الو هبحاض لسن من لْخرلا ناك ىتَد موا يف نكعزلا م عقر

 ظ م ىلتقلا ثثج - نكلو دارفلا نوبواغلا دصتف ةئاه ةجبذم مهنم اوجبذ ناويلا

 ظ 5 ةملظلا تهخ الوم ليللا.لنسقا نا. ىلا لاتقلا- مادو كلذ نع

 ني ربا
 ا 1 سا دقعو ٠ اا بارطضالا لح ٠ مسج بطخو ميظع دهشم

 ا راوسا مامأ نيبراحلا فاضم ىلا اويضناو ةنراعلا مهلك اسم نونابزلا رداغف بولا

 0 1 يساب لامطإلا تححدتف شورللا تخكراو اءاه ضرالا تداف اداوم

 || لابتوأ تولا لاصف لاجرلاو ةملالاب حاطملاو ايفا فلا كلت تصغو اهلاضن ناسرفلا
 ا زاثو بواقلا ىلع فوخلاو علف ىلوتساو رامدلاو بارا: داسو

 | ززابو“ 'اسرام افرامم تدصانف٠ نورفن و نوركي ناديملا ىلأ ن نائكرلاز زربو جاومالاب

 | ىلا .ناكتليف مدصو ٠ نوال ريكرام عراضو اند نونمح تلزانو نيتتان نولبا ظ

 أ ىلع اقناع ار قءاوضلا رج اعطغ اقل هلزلم نم راشبح ججرخو ردنماكس

 ١١ لظبلا ليشا:لاجو ةنصاقلا دوعرلا اهجايهو اهجايصب تعزاض يتلا راجبلاو ضرالا
 لكارإ لتاقا نم راغثا ذا للطي لازنلا ةخان يف نانولا سراوف مادَقُم رارككا

 لآ منلا يضاومب ان راضتو لاوغلا 2 انعاظتو :اعنملا يع 300 ئذي الو

 000 ةعقوم تناكف ليولاب اد ادام ليولا مفدناو ([ اردغ ءامدلا ترث

 'ىت> ليشا لسابلا كاذ كلفنا امو داهملا يف لافطالا سشتو اعزج دال

 ا
 أ

0 



 0 ميك

 لوصيو 1 وح ديطو مزعو يوفق باش لاطبالا يتتي ن ناك ةناف , عاومتلا | روتكه 1

 سوورلا ىبع وط سيو هنانسب رو دصلا' نعظيو فلما قومي شودملا ةراكبيلايالو ||

 ةوطس اطسف قدرا سوك اهءامعز قاذاو اهددب الا ةنوج دذصقاش .هماسج ا

 راتبلا هفيسنم رارفلا ىلا شومملا تقباستف علهلاو ةبعرلا بولقلا يث لاو دوسالا .

 لدسشا قيدص لكورتب ناك ذاو .راوغملا لسانلا اذه نم ةاحتلا: سلطت ةربدم تاوو

 نيدوحدم مهرعذو مهرتبت ىريو لاوجالا  ءوش نم نانويلا هيلا اص ٠! رظني
 ناك يذلا سكاجا دهاشو ٠ رفاظلا اذه نم ايره هتنيفس ىلا 7 2 اع

 هل, لاقو للا ىلا .الوربم كلوف ٠ كلذاهنلع قش :ةاللا (لاط اًروخنتم .ءدراطب
 ىلع مهتدرو اهبضق مههف تامعاو ىدعلا مهذا دقف كموق نع دعاقتتال يلب نباان

 5 اواو ىرقهقلا اوداع بركلا لاطباو ريهاشملا دا وتلا لكم هس تح باقعالا

 رودماغاو قسلوع حرج ؛ هنامدب اند تلا ىلعلسالا دامويد يىتلأف 4 رع 5

 ! انموق ةدعاشم ىلا عب ءساو كحالاس رلقتا ناب يل نذاف. ٠ نيعم نم موقلل قه و

 ١ ووظاَو نيدوحدم 0 كمابو ءادعالاب رفظا ةفس الا هذهب يلاذ مهترفاضمو '

 .لورهو ةلسال اب لكورتي محدن ياو الا .٠ نم هرقل ةراذحو ٠ ءادعالا ىلع لمشلاب

 هباهف رساكل .١ دسالا للمخ ٠ ءادمالا ىلع لسمو ةرعتش نب مهيلاراشاو «هوق ىلا

 لاز اف ٠ ليشا ةيصوب .أمعب ملف لكورتب 207 ليشا ةنأك مصخلا
 نودي راس ىلع 0 عبرا نولبا امنع هدعبا يتلا راوسألا نم اند ىقتحوطس

 ١ اذهب ن م نولبا قنح هتوع تضف ةبرض هبرضو راتيبج نبا ||
 ده تاب رض ا اولا م اما لكورتب عقوف ًاعطق ضرالا ىلا اهامرو هتحما ا

 ءادرافرساككا ةوطينلا فولت ىلع وخلا نب نودمم اظسو شالا طبالا لسطبلا ||
 اناردغا عيبتلا هيف رج الاتق نالئاقت لكوتب ةئج ىلغ ناشيإل محدزاف اًنيرص ||

 * ةنذاو لكورتلل هخالس ىطعاذ هموقل رو تارلككا هذهل ليشا تلق "قرف ٠ مهملَغ ||

+ 

 م

5 

 رع حس 3

 ْ بتنا وتم ناكل ليشا رامخال ةهلالا ةيعاس سيري تاسرأ تقولا كاذ يفو ظ
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 دالح

 أ نامت نات 5 ةرفاو ا ةَنردع رك اسد راوغلا لطبلا ليشا مننفاو
 ا ٠ لها سا زيكا ريغ ليشا ة ةياثلاو نوئماغا ىلوالا دنا سيازي ربو سدازر ص
 || كلذل ةشاجا نونماغا ىلأف ةتنبا يدتفي نأ نلظو ىلآ سييازيرك باو نولبا
 أ ناهتساف نيينانويلا نم هل مقتل نا نولبا نم بفلطو ًاسخك افساك ع نهاكل ١ داعف

 ؤ هد نوعفدي اءاودجيمل انو نيريثك مهن» ٌتاماف نوعاطلاب رك اسعلا برضو ٌةَبلط
 نا ءآشي مل نونماغا نككو هل اهواسرا اهبال ةئبالا ماست ىوس كلجلا ءابرلا اذه

 مهلا ىنساب امدنغ فاعضالا فاعضاب لاطبالا هدعوف ا ةزباج لاون

 ْ ترا ليث 59 هل ترطعأف ليشا دنع يفلا سنيازيرب 5 الا 8 ملف

 ظ 0 نب ةراغ .ًأوعفدمل اداورت ماما اودشتءاو أوعمجت ةي ا لها ن ا لق

 | لاجرلا لقعاو مكسحا ناك نوديص كلم امديلوب نا سريموهل دايلبالا يف ءآجو
 ظ عم لاطبالا ةلتاقم لئاشو رودكسه ةدح نم مزسكي ناك هنا هنع كوريو نيعفادملا

4 

 ا ناك نا ريغ . اذاورثيف لاطبالا رئاسو نودبرسو يملالا رونيجأو يلا أ
 0 00 مدننا نينا نييتينبلا نيلتاتلا دئاق امذلوب رق نيرخأتملا'

 | ا ا مضل ب هذهيلا نيشننبفلا ذا يذلا 0 اومعزو هلا

 ملعا هللاو

 ا اميارخو اداورتراصح يش 2

 ١ 8 يتلا ةعينلا ةئيدلا اداورت راوسا ماما تاونس عسنا نويتانويلا لظ دق

 ظ 2 1١م ءاسأبلا نم نانويلل لانو ٠ نينراحت ١ مهتانأ برملاو'ةديدع شويج اهيا
 | و لع اور دق نييداوتا نا مه ليش لان ةدم ءآرولا ىلا مهزخاو

 نييداورتلا لطيرد هلف“ نيدوعذم نيروحدم اًرارع مهؤدّرو اعبر اكشف مه
 رك 1

2 3 .: 

 ريع ١

 / هه 0



 كيا ْ

 ركسعم ىلا زاشا يملا ماهلا ساشلكن ا الا سوريكس كلم داموكيل تائب عم ةر زغلا ظ

 اذهو سلوعب هفاشتكارما اوطاناف هنودب !داورت ميتف ىلع نوردقب ال مهناب نيينانويلا ||"
 تمظنتو ركاسعلا تعا اف هب ىلاو لاتحا امم هناك ملعءاكذلا نم هيلع وه اع ||

 ينارتيت ةنيدم دنحلا براح ثيح ةيسا ةهج يفالوا ترو: لكاراا تعلقا تح ||

 مل ةفرع نا دعب و. لكره نب فيليت راتنلا هفيششب ليشا برض .كانهو اهوحتلاو |
 هنا نم ردقلا يف درو اك نييناويلا ىلا مضناو ةيفاشلا ريقاقعلا هئاطعا نع تفقوتن |
 نا داكحو كلانه مهقرا ام ثدح سيلوا ىلا .نوياثوبلا غلب ذاو ٠ ٠ مبعم نوكي ||

 ةلازغ همساب كرف ديصلل بهذ داوقلا نر نونماغا نا وهو مهعوجرب :يذقب ||
 حابرلا : ترعاو مهيلع رجبلا تجاهاف ةدوبعملا تظاغا تاماكم هافو انايدل ةسركم

 اوراشتساو بيا ءىطاوش يف ةماقالا لوط نم نوينانويلا طق :بوبملا ةلضاوم |

 ةرال رشب ةرض ميدقت وه عباوزلا ودم ديجولا ءاردلا نا مهيلا يحوأف يحولا

 تداقو تسطر انابد نا زيغ يدلل ةنالا تديتقاف نونماغا ةنبا يدلل نوكت |(

 (دوسالا يلا) نيسكوا تنوب يفاهلكيه ىلا ةنبالا .تاقنو اهضوع ةلازغ مجياذلا ىلا
 تاهجلا .كلت ىلا مهدوقتو عباوزلا مهقلت نيذلا ةمدخ !تدلقو كيروتزنؤسراش ةهج ١

 رفسلا نع مهفقوا تاثسصوارف بان.ام ناءالا.موقلا رفاسو اهتعاسل ميزلا تأدهف |

 نكل هيرض ناكمو ليكره صا ربظ ال ةنان فلخ ناك تاكولبف ناءوهو امانا 2

 غقو ناب يزوج دريس .اك نفذ ثيح لرب ضرالا برضي نا ىلع ةتلج ريداقتلا ١|

 قالي ال لا 28 بيسو هحرو رفسلا يف مه اغيب هجر ىلع هديب ناك يذلا مهسلا ||
 ةريزج يف ساوع لاتحاف -اورمذتو عيبا اهنم:رفن ةيرك ةحئلوو ةناتن ةنعردصو ١١١
 دحو قافمسا املف باذعلا دا ىساع 'هداقر نايا ادنحو اهف هكربو ليج شونمال 1

 مدانطصب امن تان ووطن: مارالا نمي نيلي نما يرطب هاا نه نع ةمت

 | : ] يملا ىلع ردقي ال وهو هماهسب ١
 ,ةهج لكن م ءاهغلا ران 'اومرضا ابورت دالب ىلا نانويلا لضو نا دعبو



 |  نومالبت نياك اجاو ٠ مفلا يف دهشلاك عامسلا ىلع لزتن يذلا همالك ةقرو هلناهش |

 ا ٠ موقلا لوا جامل ضو .ةناف ىنولا يف هتمحو هتماق ولعب زاتمملا ينمالاس كلم |

 1 رغصا نايركول كلمت يلوا نب: سكاجاو ٠ امس ىتز نم مكحا وهو هوخا هسوتو |
 ' 0 هرودح ةحلالا نم ا هيلا اًرولظنم ناك دقو ماصخلل مهي رقاو داوملا |

 هةر

 ظ 528 حر < لوالاف ايريس ىلا نيثحتلم ابهذذ ةيقاعل ءوس افاخو سالسنمو

 نكس د ام نضع مو راتنمجو اديل ةنبا ةنالمه ىلاثلاو رادو ادب ةئبا

 || اقوخ ةناالا اًيربَس ىلع سالبنمم ىلوتو . ةناكم كلمو هع شرعلث نم نوتماغا
 | اذا ةناب ةيدواجم ىلع دوهعلا ذخايو مسي نا: ىلع دادتت لمح ةناليه هتأرا ىلع
  نولمجيو ةملككا نوعيج قرطلا نم ةقيرطبب عئارلا لاما تاذ ةنالص دحا ذَا
 |( برطضا ىتح.لاتحا ام ةناليه سيراب فطتخا اف .اهذخآ نم اومقتنيل حالسلا
 ا 0 نم مهنق سوغرا يف يف اومتمجاو. مهحالسب موقلا حجز نانوملا دالب

 ١ ةدهع هقداع ىلع نوئماغا' ذغأف: راثلاب اذخاو: زاغلل اعفد مهنمو اهب الامعو هماسقأل

 | ةكالم نكرم نا ريغ تادعملا ذنغيو رفسلل فت ًادنف رفسلل دادعتسالاو ةدايقلا

 || ديمالاب لاتحاف اهثم دولوملا هنن و بولثأب هتئيرقب املوم ناك نال ٍباهذلا ىلا كتبا
 أ ناكو ٠ اًرسق نينهاعتملا ةطخ هعابتاو ساوع ماغرا ىلع يجدا كلم سوبلبون نبا

 5 نع كنا باغلا لضطبلا سوغرا كلم ىدت نب داموبد نامل | داوملا نم

 | نواب كلم خيبشلا روتستو : مه لفجي مو مهسفن ةغلالا ىلع مج يذلا بورملا
 | مرك نع اللضف ةعاوشلاب مهل لثاملاو نيفلاسلا ةثالثلا لاطبالا رصاعملا دملالا يف

 ( ليكرم قشر تانكولمفو :نويرام هحالس لئماح 3 تي ركأ كلم يني هو ددأو

 أ ةياالا نوع ماغرا ىلع لاتحلا يذلا ديمالابو اتوا يف نايلاسن كلم نابوب نباو
 ٍ ٍ تم يذلا ساوع ىعسع نيينانوملا نم تولاب هيلع مكنخ بورت ىلا هلوصو ىذل

 || هذه لاطبا دسو عئاقولا ثيل ليشاو ٠ هداطصا ىت> لئادملا هل بصن كلفنا

 /ةذه نع هدعشل ةتفخاو سكيتسلا ءآم يف ةتسطغ يتلا سيتاق ةينللا نبا برملا



 مس

 (ىيع١1)

 ليبساسلا هسالتخال اًصاضقالا كلذ امو م ادلا هعوج نسجاوه دبا ريثت فوطقلا |

 امدنع سواس هبا م ماسعطلا ةدئام ىلع عضو ناب هتراسؤسو ةهلالا ةدئام نعأ ئ

 لاو سيولس ىلا ةايلسا نوينابرلا عجراف» مهتردقمو مهتيهولا نحيل نونابرلا ةفاض |

 يفلان اصر نيحم + زانوبواما حاب ومما ناكل لوقو ةحنا نم ناربلا هالبأ|

 الا كلذ ىلا اهوبا هبجي ملف سييامونوا كللملا ةنبا.يادوبيهب نانتقالا بلظ ديلالا

 قئاس ليتريم عنقا نا ىلع لاتحاو ظرشلا اذهب يضف تالحملا قاس يف ةقبس اذا

 كلملا تاق ةهلا.تطقسو لغففقايسلا دنع بيلاودلا عراصم لحي ناب كلما ةجم
 هتآرمال ةايضرم حبلا يل قئاسلا ليتريم ىرو ةناكم كلملا ىلوتو ةتنبا سنؤلب ذخاو
 ىلع لسمو .هيلغ ءازلعا اذه ىشف ريكرام نبا ناك اًناودعو اًملظ لوتقملانا ريغ

 طاست لوالاف تسايتو هرتا ةلدلو اذهو سوا ةلالس ةداباؤا دالبلا هذه راثد

 قردارل سرت ادني ايدج رق دان ةواد عل نيرو زل رقما نست ىعأ|
 ةعب افك هذ ةزج 4 مدقو نال. ماقتنإللا صب كمر ماا زيكازام نان ترارككاو |
 بوريا ىرغاف ليلكآلا ذخاو اهبسك ىلع لاتحيذخا اهب ملع امدنعف ةورثلاو ىنغلل |

 هنطو ىلا دوعلل اليس دجو نا الا ٠ ”هدرطف كلذب هوخا ملعف هتثلامم ىلع ها ةأرعا
 ملح نم الاكصأم هل مدقو اه دعا ةدئام ىلا هعوجيب ملع امدنع هرتا هوخا .هاعدف |
 نيحوبذملا_ سور 1 ةردأمل لالخ فو هبخا ند امامتْنا مات نيذلا .هدالوا |

 هعامتناو تساي ةلاح فصن نا هنكك نم ٠ . قياسلا هلمع ةيقاع هنريز هاخأ عج 1 لا

 مهيد م ناك "ا نأ ىلع هفوذوو ٠ مالا هديل ىلعو هب سوور هتؤر د ا

 م مثالا اذه نكك انارطضا تدام ضنالاو. ثدح أغاني 4 دق سمشلا ناف ا

 7 نم ماعب لو تش يذلا تسانت نب :تسجا ناف ٠ ءازج ل |" ىتح اليوط ثنا |
5 

 تسامت :ك تتيح ا 2 قح 0 ل بهذف هاب كتف نإ هر هيك ا



 : (,ة١)

 ا ..الا هالبلا هذه رطت ىلع مهلمج امو تاوئس شع ةدم اداورت نويئانويلا رضاح دق
 || اهداق يتلا هببا تخا انييزيه راثب ذخايل مايبب نب. سيراب ابفطتخا يتلا ةناليه
 | ىلا دالملاب ىدا يذلا ببسلا ناتنثالا تراصف دالبلا كلت نم ةربسا ليكره
 ل ظ راوبلا:ىلا دانعلابو بارا

 3 بق نيم كا اهيل لم رك يطال اهق:ننيرلب نا: لق
 نم اًريِثك ىبسو ةسفنلا هتمتماو ' ةينارجزالا هسبالمو هزوك تاسو دثاكسملا

 م 0 هدنع.تاجاستلا ءآسنلا

 1 رن هن ملا ناك وز يف رد * اكيرجب مسسلب ١ كتف يذلا ليكره نا

 || لتق دعب نوديموال نا ريغ نوءاليت هقيفرب انويزيه هنذبا جوزي ناب كلملا نوديمزال
 أ نم الطبول ويسا ةنالا قاتساو ةنئيملا متقد لكره برا دعلاب ثكك ترحل
 1 ارهاظت ةسيفق ايادهبا سيزاب هنإب هجو مايرب ىلا نمالا داص الو ٠ ةناها هقشر ءاقرا

 || نيس كلم سالينيم ىلع ايركاًميض لزتف اويزه قاتعا كلذب ذصقي اغا هنأ
 || تاوهشلا نا يتايف .اداورت ىلا اه ىلاو: امئاغ ناك امدنع ةنالره ةتأرعا فطتخاو
 | ةهلالاىللا اهازعا نم مهنمو ٠ ةلوهلا ةليوطلا بورلا هذه تبدس يتلا يش ةيرشبلا
 ! نيلجالابنا اهلغ تك ةيبهذا ةحافت تانرلا ةدئام ىلع تعضر دروكسودلا نا اولاتف

 | نيراب يك ىلا فالخلا "نيب ىدأو اهلع َنفلتخافسينافو افراينمو نونيج اهأز
 | تاعفف هبجمل نائويلا ءآسن لما بلق لعشت اهناب هذه هتدعوف سنئافل اب مكحم

 ا ا افرانيمو نودمج نا ريغ .رصعلا“كلذ ءاسن لمجا ةناليه سيراب ذخاو

 ا مهدالب بارح ىلع نالت اتدخاو نييداورتلا

 | تام ردقلاب ةقورعلا ءاممعلا ةءرلا ىلا ثداوحلا هذه لك نولزالا ازع دق

 .ةتالاعو بيدزال ثدح (مكف . عئاظفلا نم اربكترا ام ىلع مهنم (ماقتناورشبلل



 (#ه9) ش

 يذلا اهيلاو.راشتوت دهع يف انورث دالب نطقو ٠ هيخاك هب عاشبالا فوخ رف ١

 ةيمور ءانب لق ةنس ةئايعبس ءاهز ةروكذملا ةنيدملا ءانب يف هدعاسو هتنباب جوز |

 ةطاسلاب ديتساو هتكيرع نيلب هنيلا "بولقلا لاّتساو (ميلح الداع اهيلع كلو ||
 ايئاغ هنبا. ةقلخو سداورت بقلو سيفوتكيريا هنبا ةفلخو هتلالسا اهلكرا دطوو |

 سباك ةفلخو ٠ هناكم ةنبا كلمو راتنبح هفطتخا :سوكاراسا دلوا نا دعب يذلا
 يذلا نودسموال هنأ ةفاحو : هعماب اداورت ىعم”و نسولمأ هدعب كلمو .ريكنا باو هنأ ْ ا

 ةزيسا هتنبا: قاستناو:هدهع تفلخا هلال: ةانلعا .ةمدعاو كلما نم لئكرش هارع
 دظوو ةندملا نوصح ماقا اذهف وقرادوب مسأب فورعملا مارب هفاخو .. دراس يس ش

 نيريثك ادالوا اهتم دلؤاف ابوكمم عيوزتو ةيمالاو جاربالا» اهززعو اهراوسا

 هنطو ةفا زاص يذلا سيرا وا ردنكساو هاناو ٠ نيدداؤرتلا لطب. روكي مهر رشا

 ناجيس اتت دولولا .نا املخ تأر هب قبح ايمو هما نا لبق :هكذ ندسو ||
 ننحتو هل قر يذلاولا الق نااالا :هلتقب ما يذلا .هابا تملعاف. هنطول ليؤلا |
 رضح هدشا غلب الو -ةاعرلا دنع هتيرتيو هلتاق دي نم مذاقتا, تعسف هيلع |

 . قبسلا تانصق لاتف لاطبالل انيرقو نطوال .ةةدافا .اهلعج هوبا ناك يتلا ةزرامما |
 هربا هليتقاف هيبرم ما |بتبهو دق هقنع يف تناك هاوج نم كلما نبا هلا فرو |
 وه اذه سيرابو .ايؤرلا ىصا نم ناك ام يو هئازاب هسلجاو ةسلبقو ونجم مايرب |

 سم مك بهذلا ةحافتب سيزافل مكح يذلا مكملا
 نيبناويلا لاطإالاو اداورت برح يف 0

 امنا هكذ' يتبو لاطب“ا رصع يف ثدح ثداخ مظعا وه اداورت برح نا

 راطو نامزلا كلذ يف ازاف نتينلا 'محلاجرب نورختفن نيينانويلا ناف'ممالا نيب ام ||

 مهكل مدقتل ةعرذ ناك ثداحلا اذه نال٠ نورا هورلا مهلثمو . قافالا يف مهتص أ

 ظ 57 ذ اداوزت كد دعب ىلا يذلا هأنا وهو يداورت ريما نم ماظعلا مهاجر لساسنو |

 ماظعلا ةرصايقلا بستن هيلاو ايلاطرا يف 1

 مه ١



 1 (؟مم)

 | بنولعا هذمل بسلا ناك ةنال نيينيلوب. دامر .نفديا نا: ىبأ هدشا دلولا غلتي نا
 |رهد :أ زوبقلا قمض يي دانعلا ءالجا تعدراو دالبلا ىلع ةممظع راضع تأ بلا

 || هن ماكل هدامر "نفد ىلا:يوخالا للا اهداقانق تيل ةقيقش انوفتنا ناالأا
 7 0, 11/110, 111 عيرملا صاضقلا اذه نم ثضلق ىخ"تلأتحافاةيح نفدت نأ

 نا ةئلبلا لصو اع ؛كتم.داء امل تساكوج.نا يلانويلا رعاشلا دسيرا لاق

 : ةرئادلا ايف .تراذ. نيوخالا نب ام. باه رح تبدس ةنتفلا ناو ةلحجاو

 امج ع امهقفوتو امهندب ؛ حياصت تنأ ذ زاونلا اا اذه ىلأو سنيلوب يدهاعم

 نيزك لاقو» اهيتثج ىلع خنوعلا نيليثف .اهعتار :ذاو اًرنأتم ناك اهوصو َنااَلا

 اا اماذا مماضخان نورفظي مهنا لكتنا مهيعزو سياس لها ىلا تراشا ايزارت ةسنلا

 | :رخاو عاملا باشلا ةوبنللاب ملع نيحو ءادعالا ماما ناوركنب وشيبام هسفن ىحض

 ا دسالا ةمح ءادعالا ىلع مهو راوسالا جراخ اخ ىلا هسا مغر ىلع عرسا سومدق دالوا

 | ةيحضو هلامدب اضخم عقد قح فوغصلا قويو نعطو ترضي لاز امو رساكلا

 || نان ةداقلا دنا تسرد ما ٠ زوف يا" سياننت لها كلذ دعب زافف ةيرايتخلا
 | كلذ ىلع ىضم نال برا ىلع يعيد شويجلا دشحي لاز فاح ئعن ىدلا

 1 سادت ىلع ةناثا برا اورهشاو مهركْذ راملا ةداقلا ءانيا تشو تاون“ شم

 ١ ظ رفظلا ناكامايإ نانعشلا لئتقاف داوطالا كدتو لافطالا ثم ل ةلوهع مرح كتناكف

 | يلاها كتف .تسردا نب سولابجا الا مهنم :ه لتي لو لاطبالا ةذاقلا ءآنبال ايف
 ١ اوككموامركت ةئدملا كذالا ءالوه ى م دوو نم نامالا :اوبلطو ةتيذملا سيات

 ظ | رطغ ارو اهصخشو ةلل أعلا هذه ةحذم كفر وكذ دقو نسدنملوب نبردنسرتت

 انف اد يف تعنأو ةكرعملا هده: فضصو يف ةنانثر دناصق هريغ مظنو : نزح دامحلا

 1: ا ةيللا فيضن ةقبظ نم ءارعشلا مهدعو مهركذل أدل ةعبسلا لاظبالل لّثات

 5 اهكولم ريهاشمو اداؤرت ءانب يف
 ام دنع ار .روفسوب ءاذح !داورت ةندم ارتكماو راتدبح نب :نيوناذرد ىنب دق

 ف ١
١ <2 1 



0 2 

 هب تدا كلملا :ةذل قاذ الو لكتيا الوا:ىلوتف ةنسأمقنم لك مكحي نا نعاتفتا|
 انتا ايها ماغي نتفلا تراثو لئابخلا هل. بصنف .هيخاب مقوي نا ىلا هعماطم ا

 نكحامالا ربطت ناب الوا راشاو: قاف هيلا اثعبف كلذب امهدلاو اريغَتسي نا ىلع
 هتعجراو سيدوا تعلتباو ضرالا تحئتننا لاو ةهلالل نيبارتلاو تالاهتنالا فرد 0

 فداضف سوغرا كلمت شرقا ىلا بهذي نا ىلا نساماوب كاذ ذا رطضاف ل ١

 عساف .اعزادتف نت ةدل. هنو زجنع: يذلا نودسيلاك كلم" نبا ئدنت ةتينرطايف |
 تناكح يتلا ةيشاملا نن»وا اههتعاجش نءاما اعف رعف حانتصلا ثدح ىلا تسردا |

 هيانباب اهجوزف ٠ نيرساك  ةوقلاب ناهبشي نيرهض نيس ةنا'ديلا يف دا اهعم.|
 وهن ناك داوق ةعبس ةدانق تحت كاسعلا: دش اهتطلس غاجراو ةادعاسلاب امهدعوو

 ال يذلا ٍبورخلا لع كنحلا خيشلا هني يهللالا سيب رارامفماو هب رهض' عم مهنم ظ

 مدق يتلا ليفيدا هتارما تالسوت الا تسرذا سلط اجا ىلع هلمجيلو 7 بله |

 راثبج نا تارلككا هذه هاف يذلا ف ىلإ هئااكو 6( اع ادفع 00 ظ

 ةرارخ نتمنا هقعاوض 02 اون الو ىييانرا با ولا َ

 يذلا زامل كاذ' لس نم لوالاف يودتربو ٠ نؤديموبيهنو ؛ ةريهظلا دنع سمشلا ١
 اشلا تنالاتاو راغيلم» نبا .ىلاثلاو .هخاوصب ةاوق دهن هرظنب ناسسالا فيي ||

 ءالوه ىلا رعاشلا ليشا راشا دقو . «تفيب الا مسقي ناكام يذلا باقلا ينماقلا ١

 كئاوا مهاقتلاف نسا لها لع ب رثحا ران اورهسا اودنهامت نأ دعب 0/6 َ

 تسردا .الارخالا دعب ذحاولا ةداقلا كللبف اميزم اًكحضنف مهي اوكتقو ةهيظع رقوتب ١
 ءانف ةيومذ رقزرانمل هاا بلطو اضاع دوغلا. ىلا ئذلا 0 مهيزخا 0

 عقو ىقح اهنا داما . دقت .تابرض اممضع ابرضَو الب / ذم الاجو الاصف. ا

 اهاتنيل تاثأف .ارؤعد م: نات تسردا:ىلؤو'ايهنم+ نيتفلتخ نيتبرضب نانثالا ا

 ' (مكرتت نا تبأو :نيرظشن .زانلا تاصقناف ةيوس اتقرحأو ||
 ىلا شرعلا ىطتما ىذلا لكتا نبا رغْفاَقلا يدوو ثساكوج اني قالوا نا ظ



 ٍْ . غلب الوم نيتفتنم انذاك هيلجر نال هتثدالس اكو. .روكدملا مالاب هاعدو كلذل هيلا

 | يف عقومدالو ثداوح ىلاريشتزوهر ضعبب ةئع ا نم عي ناكو مدا ظ

 | يحواف يمولا ريشتس فاد: ىلا بهذ .ةقيتملا 31 ىلع فوقولا لواخو كابترا '

 | هقي رط يف رثعف امنه ابراه لوف“ امركم نبا تسل .كلئال ةيتنوق نم جينا نا هيلا
 ١ هناالا هتلحم ماما ةاشملا عم ةعدذوو هلبتقاف ميني هوبا ناك, ملفا ىلع ديسوف يل

 | عمبس سيارت ىلا لضو الو ٠ ةفرعي مو ترج ةمراض٠ يف قيزطلا ءانثا هاب: كتف

 ٠ تناكوج 3 . هلحيال نمب كتفي ًزغل مهيلع يقايف نيرداصلا عنيوقيرطلا طبريرسن |

 1 دالسباا ذقني ن» أني رق ذختتو ةطاسلا شرع كلم اهئاب تناعا دقف' سوبال .ةلمرا

 | يذلا نم .ءوهوبزغللا لجيل مما دصقو بيدوا ةريغلا تزفتساف ةقالا هذه نم
 / .باجاف ٠ ةثالثب ءاسملا .دنعو نيلجر ةريبظلا ٍهىزءو. لجرا ةعبراب حامضلا دنع نوكي

 1 ذا يدوم ىلع تدي راب ا امدنع هلال 0 نا ومو 9 تيدر ظ

 | ضيم“ « نيرلثكا نيني ابزم دلواف هما اهنا. ملط ريغ ىلع ةني رق ةما ذختاو كلل

 َ هرانجاوهحالسا الو هبي نإ , تبا يتلا ايزارت ةسنلاريشتسي كتيدوا بهذف .لكفوس ْ

 ٠ لقا. ءازج. تلج ام كاباعر للعو كبلع تسال كماي ثجحوزتو كباب ١

 ْ ا 6 0 هم 0 ل دالب هن توفيت و هتئبأ 54 ديت ِ

 («م5)

 |( حاستج هاحانجو..ءارذع سار هسارو دسالاك هلكيه نيكتيفسلا ىعدي ائييسم نا

 2 ل باوجلا 5 0 . سدو راش اهسح 7 0 0 الع

 ا ةكيرا  ىطتما ناب ءازملا بدوا لاز هنم ةحهاملا ت تدضاكو رحبلا ىلا هسفنب

 ىذا ثبادحالا داباو. اعيرذ كتف سياست ناكسإ كتف و نوعاط ا ىَخ نامز

 ١ تكتف كنال كللل اجا تاره ه بيسلا نإ دع دوهش ةرضجي هل تلاتق . هاي

 وف دلو مي نما نا دعب هتيدم رظنال يك هينعأت غ ا



 (؟48)

 هيصويو هستلا> هابا غلس نا نيمايث رتئاح ىدواف ةلاطا هذه ىلع وهو الا هيلا
 ١ ثدح اًديدش اًنْزَح نزف ثدح ا هانا اوربخاو هنا تقفز عيمج داعف تامو ايسيداب |

 ثدوساف اد فكر جيلا يف اهسفن خرب 'نوتوا.ةتلعف' امم ةعيدخلا لما هل فشكتا

 هتربخاو :يريس ىلا تاو امم تباركت كاذب وجان الع ذاو هننيع يف ايندلا

 تماقا تادوبعملا نا:لاقيو ٠ هدنع اهلمجو ايسيرابب ىلاف ةتيم تطقسو عقاولاب
 راوج يف نكس ةناو سويبريف مسا تحن نككاانايد ةطساوب توما نم تاو
 .كلذ دعب ايسيراب جوزت ةناو ايلاطا يف ةسدقلا تاراغلا ئدحا يف ةدوبعلا هذه

 سوتيمدا .ةباكح ١

 نودلاكر يزلخ ديص يف :كرتشا ايلاست يف اريف كولم نم كلم سسوتيمدا'نا

 ضرع ذاو ٠ رم امكح ةمدخو ىلا ءاهدلا نم نولبا درط انو طنوغرالا ةلمحو'

 روما زم ةئياتمتيل كربلا نسق مارا ذولا الهتنزل كقول كرم زكا نوما
 تضرف رطاخ ةنيط نع هتجوز وا ةما وا هوبا ُهنغ توع' نا طرش ىلع كلذوا

 دعب ةراز ليكره نا زيغ اهخوز هو تتامو نسال ةنبا' ستسنلا هتحوز كاذبا

 |مياست ىلع محبا هلا نوتيلب ليكره هركا كلذلؤ هيلا اهديغي ناب هدعدو كلذ

 0 اهءلسف اهجوز ىل

 سنام تيزخو تروا ةناكخ ش ١

 نيم نفر“ تدعوا نتن ريطلا الانا را
 داولا اذه ناب ةنلغملا ةوبنلا متم نا نم اقوخ نوراترس مق ىلع هتاللو دنع م ظ

 هب قدما رطخلا نم ضلت ةئاالا هال اًجوزَو هبا تو دس نوكك ساَع اذا ١

 || عدي ناب مآ اهتدحاف ٠ هتان ىلع العب نا ىلا ةقفشلا (غتداق نيمداخ ةطساوب |

 رخالا ةرضم لعاف وه ايفو ةريخش عذج يف هايا هطبرب تاناويحل ةسيرف لفطلا
 كلم ىلا هل ىلاو ةقايف كفو هيلع نحن اهوأتم حبصي و قرف شعتريو عله لفطلا 1

 لسرأ ةناك هاو رطاخ ةييطب ”هبتقا داو هل نكي مل ذا اذهف بيلوب وعدملا ةيئذ رك ع



 (ىمح)

 الا كلملا .اهنإل ظنت هازات لثق ىلع تامعو.هب تجوزتو يجينا كلملا ىلا

 1 يقلل لمج دقد» :اهرشا نم صلو هل رمضت تناك انه ىلع فقو ةازاث نا

 00 اداورت ءانب دعب 54 ةنس ةؤزغلا هذه

 ظ 3 ا تياو.ره ةباكح

 زوزامالا ةككم بويتنا هتارما نم انثا كلم يزيش نبا وه تياوبيه نا
 تقامتف نسونيم ةنبا 'ردافب جورت نا دعب اليوط ارفش رفاس هابا نا قفتا ةافوتملا

 فا اهناالا ذخأم لك اهتم ذخاو اها دق هلا نال همجي هذه هبا ةارعا

 ظ ا ريس !ةقاك نونؤا تنا يزيس توم ربخ رشتنا الو ةييضفل| فوخ سلال

 مالا 0 بتتسيف ابن جوذتا ىلع اش تذخاو" متديس مارغب ت تنياوبه تربخاو

 انا هيبأ دنع ةروسأملا ةريمالا اسيا تحب امئاه ناكف وه اما هنا دعب

 نينجا ناو يكل راسا" ىلع الط اهذونق كفيل ت تدلوبيع لهذ امذنعو
 طم نضفرف اهبلق يف ام ىلع ةتففراو انلا تهذف رداف ةهجاول هملط ف رتا

 الر رول تسي حدس ناكو يح هابا نا فرع دق ناك هنال

 مرار و اهل هئبا ةنانب نونوا ةطساوب اه>وز رب نا ةحيضقلا فوخ تلاثحاف

 ٍ ةككل نا نيتنن ىلا لسوتو هذال نم هدرطو هدلو ىلع يزيس قنخ اهاا

 ةجرز 9 0 1 ىلإ فازت نل اهتهفاو اسيزا ريخا نا دعب تيلوبسف
 رجبلا .ىطاش ىلع نورئاس مه ايفو انيس ةعم نمو اًدصاق تاكرم ايف بهذو
 ىلا بارع عيمجلا برهف ةنثثم ةحلار وذ لئاه ناومح اهنم جبزخ ةعبوز ته
 00 توما ىئزو هتيكرع ليخ فقوا دقق تيلوبيه الا بح لكم

 هدب طبتخي هتبكحرع ليخ يلجر دنع طقسو هيلع تولعا مجهف 5 هديك ان

 ا يارد تركت وفضلا نيب ترمو قيرطلا نع تدرشو ل تانجاف

 0017 لوك تح هرق لئلا تذخات ةطالاباقلتادق ثيلوبيع ناو ةكرلا
 |: : 2 يتلا ايسيراب تاضو دق تناكو قمر رخا ىلع وهوالا هباحصا ةكردي لو
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 لو ديشاق ىلا اواضوف جيرلا ةدعاسم لحم ىلع بكرملا مهيف ذاسو تاكرلا ةكرتف |
 عقو امو اهرماب ةتفشاكو اًنحن هب تماه نوزاج دالبلا “كلت كلآم ةنبا ةيديم تارا

 ةيبهذلا ةرهعا ذخال نوئكلا رسلا ىلغ ةتعلطاف هتيغب لاونل هلثم اهلباقف اهملق يف هلأ

 نيه نافذ ةسائزف لجراب ناروث هزي. 3ع ىلع بهذت نا مزاي هل تاانف. |

 موق اهنع.زربيف ةيح .نانسا ثارحلا انهطط# يتلا مالثالا يف, رذت نا كيلعو:
 ال, سرا: ةسازج تحن سرام ناغ يف ةتلعم ةزطا:ىرتق لاتتلاب نونافت نوعه 1 ١

 طمتلا لعب ةزكطبا نوزاهب دماف نيراطسا ةلالم وب, نركب انس ةتلمعاور ادبإ لفض
 ةيرحلا نودقلا يف ةقذاح هذه تناكد قو ٠ هذالب ىلا ةيديعو اهب داعو روكذملا |

 دروا اك مهدالب ىلا .اوغلب ىت> اودصق امب ارو اسال باكرال دعب امف ترسب

 يف مقرف اهيلط يف ترسبوه اهوخا بهذ ةيديع نوزاج داع 1 ليقو «رودولبا ا

 'هدوئج ريس فقوت قب رطلا يف ةحورظملا هدسج عطق تناك ةتاتقف هل هتلصن ظ

 ةفض ىلع كلذ ثدحو ةينوغرا ةنمفس بوكو نه نوزاجو تكمت ةطشاولا: هذهبو |

 ةيدسيم بح سوبنوابأ فضو دقو ترسب وه مساي يمسف دالبلا كل نءرهت |
 ىلع هودرواو ةاورلا هبش تفاذحاأ دقق ةازغلا عو وحر اما .. .ةروهشم ةديصقب نوزاط أ

 ىلا مهلوصو لبق .ةرومعلا ءالا ةفاك يف ةريثكص ثداوحإ مهلا هزعو ىتش هجقا |

 مهدالب
 اقانشي قوزاجيدلاو ىلإ هي ررخلا فرق تركت در نسي وفوامزلا ا
 بغ سايلاب اهجوز معن تلئقو اهاوق تدهو ضارمالا اهتكتضا نا دعب ةبركلا |

 ىلا نوزاج هجوت ثداوملا هذه:دعبو « لمعلا اذه ىلع نهتلو هتانب تعدخ نا

 تذخا كلذ اهغلب اهدنع يتلا ةيديه ىسنو يحاونلا كلت كلمم ةنبا بحاف ةيتنرق |
 ةءرردسلا رهاوطا نم ةءولمم ةيلع .ةسورعلا ىلا تاسزا م يهد ةديكم يف ركفذ

 ةيديم هتوف هدالب ىلا نوزاج. داغو ايهتقرحا اها ةرضحب ةسورعلا: اهتم امدنع |

 |ديثا ىلا ةحنجا اذ اًنينت تبكرو اههببا.نيغا ماما اهيذلو تلتقو هن ناك ام ىلع !!
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 ناكم يف اهركذ ظفح ثيح رفسلا ءانثا :تتاف يبيه اما اهتلاخ تاب نم

 مارتسا «رالرلا رثلللا/ قم لبوقز ديشلتا لصق وكي ر فو: نويسل لب فرعي
 000 تحت يعنلا هداخم فوص مضوف رنبز دبمب ثامو هتنباب جدزتو

 يلا يلوتي نا" نع ًرضاق نوزاج :ناك ام. نئدككا.:هل مّدق .يذلا سرام هلالا

 داقلا غلابسي نا ىلا كلما ءابعاب مايقلا سايلاب همح ىلا لكو هبا 0 سوكلوب يف

 نأ نوزاج كالها نع لمعي نسساناب فخاف_ ع نئازكاو زونكل | هدئع تعدو فكل

 7 ااا يذلا نسوديكي رف 3 ىأر هنا:لاتف ٠ هدب هيلا تلصو ام دقي

 ' ملف هبنطو يف يرض هل مايد نائوملا ىلا ديشلق نم. ىهذلا ةزسجم ىنؤي نا

 اًشاج مهطب راو نانويلا ناش - ىعدتساف ةراشالا: هذه دنع نوزاج فقوتب ظ

 ناقيليمو رعاششلا هفرواو ديلالا كللم روتسنو سكيلاوبو روتسكو هازاتو ليكربك |
 !اراطخلاو .قرغلا 5 أسماب فراعلا داكلا:رصبلا اذ هسنيلو .نوديلاكر يزن رفاظلا ا
 دو هيلك حانج اذ ناكو ةيلاثلا ميرلا هلا يروي نبا سدتيزو سييلاكو٠ جملا ا

 4و رهتتا يذلا نب 5 أجاو سأ وعو ليشا دودج نومالمو يليداو تداالو ظ

 3 .اهفو» نيناكلا | ةياحو نيزاج ةدايق تحن .ةنيفسلا مهب تراسف اداورت راصح
 1 االابمتإلا قررا عفرف ةئيفدسلا فر غن تداك عزع) ُ 3 تفضع .نورئاس

 1 ارساب اًقراع ها هاوس .نك ل ذا رجا كقواختو عباوزلا نم مهوذقنيل نيريككا ةهلالل

 1 عار نعار ا ةتسا ناعمال ناركوك باكرلل رهظد جيرلا تنكس لاهللو ةىلالا ءالوه

 ةداعلا تثير رودويد لاق تقولا كلذ نمو. نيريبكلا ةاجب اريشتت ني روعسوبدلا

 راس ميكر 200 1 حابرلا بوبه دنع نيريبكلا ىلا تالاهتالا مدقتب

 , مهداز ذ دفن نا ىلا:سوديفوا:راشا 2 ايل هتثح ركل مهب اع لقد ليكر هو

 | سالي ب انهلو مهيلع لاط نامزلا نال مهايظ يوري ام 5 ٠ مهدنع قبب

 2 ١ ىراوخلا نا ءارعشلا معذر نيعلا يف طقسف ةنالا يلع ة ةمب رق ٠ ءام نيع

 منعنا ىطاشلا يلا .لزتو ادِج ظاتغا ليك ه كلذ غاب ذاذ ةنذو

1 

 م
00 



: : 85») 

 ضرالا ىبعرخالا نوكي اهني ةداعسلا راذ يف ايف م ةدع اهتم لخاو لكل لدتا |
 للا يف نكاوكلا عم اي 6 امهذملاب انس نيدثالا/ا خدت زاتبجت نأ ليقد.|

 ىلع ارهتشا دقو ٠ رخالا رفسا من 2 اذ اذا ثيحب نيمأوتلا مس ١ عياربالا يف ثلاثلا . ٠

 نومدش و نفسا يباح ينو دعت 0 كلذلو ا رتل رئا تقعتب ضرالا

 صاخ عونب نامورلا امنا دقو ٠ فصاوعلا دنمخل ناريثلا امل نوجتذيو روذنلا اهلل |

 روتسك" لكيم ءابينلاو :سكتللوب لكيهب نوقلحي لاجرلا ناكو
 طنوغرالا ةوزغو نوزاج ةناكج ْ

 ةدزغ يشو ترد اقره لاظألا قع ْي و يلا ثداولا م 8

 نا زيغ 0 ميراتلا 3 لع تدلل اداورت برحو نيام ترَحَو طةوغرالا |

 ةفارح | زامحاو ةسخ ت تاناور اه اع كا 5 نييدانوملا

 صوضللا نم ةقورطم ةسيلزالا"رصعالا ينل نائويلا دالب ةرواجلا راجل تناك
 نوبقعت هك اون لسزيو ةملهلا دعاس نع رعي نا كلام سونيم رطضاف أ

 مهرش نم دامعلاو دالبلا نوحي ريف قزطلا عاطقبو مم نوءفوب و رزلا يف مها ْ

 اويسو ةلخلا هذه عانتا ىلع هدعب ةءلككا ناويلا جاف موعيسجي اورفظي ملمهنكل |
 وعدملا يفانلاستلا ريمالا ةدانق تحن اًفاذقم نيستا تاذ سوغرا ننساك

 0 قىراكح ةماط دالملا نع اوعفرو ناصرقلا دض مهتادزغ اولصاوف نوزاج

 نم دعب ؛ لاو. مدقتو 1 ع رزؤطاو نذملا تدازو ةراختلا قوس تجارو عئانصلا ا

 كح ةس نك اما“ ىلإ مهتادزغ اوهجو ةينانويلا وجا يف رورشلا هذه ىلع مده ||

 || موق بهذ (دومالا ريل ) نينكما نو ىلع ةينبما ديشاق يف ناصرقلا عبجم ||
 ةيريزإلا نم ء يش يف ناك ءىطاوشلا كلت نكسي ناك يذلا ىعشلا نا ىلا ١

 نا ريذتف تاياكتجلا امها هيلا "يداقتلا هتداق وا هدالب قرط تيرغ لكيف عقويف ||
 يدلو ل يذلا قطانلا نسكلا ةزج يا تقذلا ةْرِج وه كلذ 5 بسلا |

 اههذوناو دالملا كلت ىلا يليه 5 سوم |مهنو سات كلم ساماتا 1

 هس سم
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 ' لاب ةمح دئاوذ زرحاو داعب ًالامعا ئدباف رخالا ضعبلا اما ماج باسب

 || اع 07 مايالا رم ىلع
 أ ةتنصام ليسوع هلأب نا ماز بسيلالا متف نا دمب هولاس نا لبق

 | . ليجريف لاق فصاقلا دعرلا يوذ ىرد تالحملا هيلع ت 1 "م اماذا:اساحن اًربمج

 || ةقعاضلابا ب رض ناب مقتناو رضتنللا اذه نم ّضتقا راتيبج نا ليلاد هتجرت يف
 ظ .نسساومو هنولاس وخا ملاظلا فيزيس اما .٠ .ابذعم ةيدبالا ىدم ةلعجو ةيقيقطلا
 | ىلا محلا نم ديعا هنا ليقو ٠ مهقحت ةيقث ةراخ ءاب رغلا لمحي ناكدتف ةيتنرق

 | و ضيضللا ملتس ىلع هفقج تكرت يتلا ةتازما نم مقتنيل نوتيلب سما ضرالا
 | .ثيخ هباذع لحم ىلا ًالاع هوداغا ظافح ناز ترفق كسرات اهيرض اهعدوت

 ١١ ايلا تلو ثم لنج ةبق ىلا ةيلظع ةرفعص ةيدبإلا ىدم عفري ناب هيلع مكس
 1 . كلمو نوككا وعدملا هتانبا ءانبا: دحخا نككر ٠ هلفسا ىلا اهلقثل اهتاذ نم تطظحلا

 ا . ىلع مضويو يافاو ب ةيديدح لسالسب مكاو د ناب هملع مكح دق تعال

 8 يف ةعضو 5 ناب هت 3 يذلا هنوبد كلها هنال ديا هش رودي 1 1 بالود

 ] داوم ريتش تثاا يذلا ارغصالا "ني ليش نب: نوفيديلاب اما“ . ةيظع رإ اه دقتن
 ظ ل هازاتو ليكرهو هسراك ةهلالا نيعا يف ةوظح ل

 3 ؛ نكللوبو روتسك ةناكح

 ' ا اهمال نوفيدبلب نم دعسأ اناك نولاكود ةلالش نم سكنللوبو زو نأ

 0 0 31 ارعا ادمل نا نائويلا معز: . ةمحلالا *كسم تعلوالا ىلا المن لق (ىتوم دعب

 8 يملا لست نم نينثا دالوا ةعنزرأ دحاو تقو يف تدلو دق انربس كلم

  ناكف اراسانملكو زود امر يرش لسف نم نينماو ةنالمهو سكتلاو

 آلا و | نمالاتق روتسك تام الو اميظع اخ اضعب اهضعب نامحي نامتلا
 1 نأ ١ راتلبج هسببا ىلا عرضتو [.وفتم كيلو اك ردعلا ىلع يفب لم د

 1 | دابا ةيهولالا مسقو هيلح راتب نع هب قحيل هتنع وا ةايملا ىلا هحا درب



 (ابق)إ

 جوزتد نوزاج اذهلو نوزيا تركك دلوو ٠ ةناليهو. سكتللوب ناتنبكسو ارتسانمماكو |

 با نورسكيا دلوا يذلا ساو نوفيديام دج وه في زيسو ٠ سكياسب نومسلا

 ظ . ١ هازات قيدص سيوترب

 11 نافوط ثدح 2 نب ا دهع يف ثا تاياكسملا 00 معز: :

 هيبؤذ ةرككل يرشنبلا نينا نا نومدقالا دقتعا دق٠ اولا ارع ددلا قرغ يذلا

 . ان نويناكود, نا ريغ هب تاتي!« ذوجو مدعب وا هلا نافوطب :كله همأثا مظعو
 هجو : ىلع وفطت تناك يتلا ةنيفشلا ةظساوب ماعلا صادققلا نم هترارطو هتك ٍ

 هاتامسناو اردودن ةئبا اهريب هن ارغاو نونلاكزذالا اهيف نكي ل مهضعب لاقف . هامملا ١

 ةيضرالا تاناويجلا: نم. جوز جوزو هدالواو هتأرما ةعم ناك ُهّْنا ىلا مهضعب بهذو

 نويلاكود عم ادهعمتيل ريكرام راتيبج ل ضرا سانربلا لنج ىلع ةنيفبسلا تأده الو

 . ضرالا :ىلارشنلا دادب ناب ةبملالا_نم بلاط ةق رح مدق نا دعب ن وبلاكوذد نا. مث

  ماظع انف اكءارو .اهاسمراو اتدج ماسانع نماذح نا هتأرءالف.هنلا يحوأت

 اهغيلا يحوا اه البقو اهاذخلاف ةراجنلا يم انا اهتم رشبلا دلو يتلا :ضرالا
 اذهسفن ايتويسبد اكتتا هال ناكو.». ٠ ناؤوطلا ميكلها نمي ًالدزنارشب تناكنف

 ميزات انا نينداكرالاو حيمابا دنع هلثمو يجبجوا دهع ىلع ةكلو داقتعالا

 نارحا. . ضيا ئرغصلا ةمسا:يف ناك كلذ. نا ىلارينشدف سبيسوبو نوع

 رزرشلا تقافت ثيح ايجريذ يف خركح يف ةيوس ناشيءب اناك نيماصلا نيذه

 اناكم ادي ملف رشبلا ناحتتال ءامسلا.نم ريكرامو راتيمج لزتف لا ترثكو

 نكي مل الو ةزوا امهلايحضي نا يف انغر نيرذللا سيسوبو نوعايك خوك الا ارهاط

 لكيه ىلا امهخرك لوحو نافوطلا نم طقف راتيبج امهذةناناذللا ناذبف اهثريغ ايل

 نيينانويلا م تعش لكنا رايفوك لاق ٠ . .ةنوفزيزد ةنابدنس 5 امفوح اًريخاو

 ءاملا نافوطلا 55 ظنحي ناك الك نال صاخ نافوطب هثداوجب ادب

 رهدلا دبا اًمشلا راد ىكش 1 نويلا 5 دالوا ضعب ديتقأ دق نا موق معز
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 ا ةشفلا

 : م ديص 1 لطنلا اذه ناك دقو. هازاث تالمح نم. نييروتناسلا

 | نع لفغ دنق يلوثيا كلم .يفوا نا كلذ .ةياكحو : هقيدص سيرعلا عم يلوتيا
 ١١ اذه ثلسرإ ناب ةنم تصتقاف .رشبلا ةداعس ب نع لفغت مل يتلا ايد ماركصا
 | هال دنمز فيل يلو[ نب ناغايم_رطٍضاق' اهب لطي و لوقملا يوي يراضلا ناويملا
 | نكيوبد روتضاكو نارؤكذلا نالطبلا مهورضعلا كاذ يدايص رهشا يعدتسي نا
 | نضام لظبلا ليسا تا هالمو الاسك كام نبا ٍنوزاجو ايريس كلم :ادلو

 || هلاينب هيمري .لك ذخاوالا لبقا: :افريزنول اونكو ةيربلا ىلا ًاعيج | وهذف نوعا

 ١١ درفت رافلنتم تنوم نسب كلذ نأكو رعاك يزوجف,تنالاتأ اذه ام اوأطخاف
 |١ كرانلا ظفحتل اًرازيسا ئوخت ةززج راذلا يف اهعاجتنا نابا :تدرو ةريزغ .عومدب هنلا
 ||| ايديا ةدئاف ال نيح تمدنف تادف ةيالاد راعب هكالاه تببسف ان ةايح
 1 اهسفن تقنشف ةادللا ىلااهدلو ذوع

 اديس تلح محلا ىلا اطبه نيود هازاث نا ةناكملا تريخا

 1 | ثيحق ةومصا | ىل ليكره ةفدادف مازاتآما رابراس تلككا ةسيرف يفاثلا تهدف

 ا ايو 0 هدرو بايقنإب م جرتسي نلج

 | شدي نا تحي 55000 اهحوز 34 هباتلثو هنم بط امم ىلا ل

 | دارلا ىلا هلالا لسراف هدلو ند مقتلينا: «ناتبان نم تلطو نالا تضغف يصب

 ىلا« هدرا بالوكسا :نااالا اي زق ةتقزت تايتف هتللع ىلع رجلا ءىطاش ىلع رهد

 ئ 0 ا ا تاو تؤرتقا اء تفرتءا رداكو ٠ اءلاطبا ىلا انابذ هتلقنو .ةامللا

 0 ا هتلالسو :نودلاكوذ نافوط

 يتيركو هنوااسو سراب ريب ريخالاو سولوباو ناله ادهو نولاكود هاتامورب ذلوا

 ها تانلؤاف ادنباب ”جورتف رادنت سرايديسل دلؤو نومسلاو فيرإسو



 فةضفملا ١

 "ناصاتنو ءاضفلا يف نايطيف اههيلكك عيشلا نم ةحنجا عنصت ناااه نفااهداو || '
 توذدتف اريثك د عاضت الاب هيلا زعوت تناك يذلا اهناو تراطو تاعفف نول نم

 امدسسنع دلولا نال كلذب هيلا ريشت تناك اًثبع اهناالا. سعتلا ةرارج نم .هاحانج

 ةيدوب لحي لو هحرف مظع نم كاردالا نع باغ ةلاا هذه ىلع ةسفن ىأز
 طقسف حانإلا طقسو عمشلا باذ ىتح ءاضفلا يلاعا يف اليلق الا ثبلي لو ةتدلاو
 .تقشو فت ال عومدب ىلككل هما تكيف سؤنجا رحب جيل قامعا ىلا هظوتسب

 ظ امتايح لوط ةتبكتو بوبملا .هدّتف ىلع
 ىلا بهذي نا هل نع سوسكان ةريزج ىلع صو تولعاب هازات رفظ نا دعب

 سهذب ةنس لكن اكو لعنف ةرئظل اًديلتو: هلالل اماركا اباعلا يقيد نولبا لكيه
 دونما اغار لطبلا اذه رشنب كاذ ذاو هازاث لك ةريزلعا هذه ىلا نوبعاللا

 عارشلا يسنف داعو ةّرع ىذهف هراسضتنال ةمالع ضينا رخاب هلدبي هعوجر دنعو

 رجلا ىلا هسقنب ليف اهبشلا ترج كاي ملأ دعب طاوله يي لو دوما
 يف ثععشلا اها طعاو عئارشلا نسف شرعلا ىلع ةنبا ةفلخو هاب يعاذ يذلا

 نسوب وركمُس دومع دنع هيلا موعمج يذلا ناكملا

 ثيح ىرغدلا ةيسا يف نوزامالا بزح يف لبكره قفار هازاتنا اوعز

 اهنم دلو ناكو سونيم نب ردافل اهكرت مث اهب جوزتو ةريسا ةكلملا بورتنا داتقا
 رداف هلع ليخ عارا هازات تالسوتل ةباجا نيتبان نا ديغ رداف اهذْحلاف تيلوه

 ماف رووص) نيب ام ةحماب تللغدو هتاز'امدتع ليخلا ترغنف يوهل ١ عسا ةطساوب

 ْ رحت ناب الا ةليسو باشلا كلملا دي

 بعش لس ةائاب رهنلا :ةنبا يعاد نزاقا يذلا سيئوتيرب سرع يف
 تاءاكسملا ةلثم يذلا يفلاعلا ةوتلابسلا مش ةراخ ىلع هازات نسي رعلا ااعز تدداال

 نا ىلا مهركس مهداق ريكا نم اولث نا دعب منال لبخ لك انهوزتشب ةروصب || ١

 بره نع ثاحنا ةيومد ةعقوم ىلا رمالا لآف ةسورعلا اوفطخيو اصلا ساكاوردك< 1
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 كشضشلا

 ام مهلجرا نم عطقيو ديد نم شارف ىلع هارسأ  عضي ناك يذلا تاكورب

 |٠١ ريصق مهنم نكي نم ةضورم ريغ ليخ بانل يل طبريو شارفلا جراخ جررخي
 روكذملا طفلا ىلع ىدرلا ساك هازاث فاذا دقو هتيم ريس تومش ةماعلا

 أ نليبا نبل الز قع ةمئارلا يبا ةأرما هل: اهتيضنا يتلا املا هازات تف
 ' ةليثث نا ىلع تمزعف نامزلا اهرفاضي ملف كلملا نم هقوقح عت ا ذازع تاواخ دف

 1 ١ هنم ثحالف هدلو فرع دعب نكي يذلا هبا ةرضخب |متّدعا ةيو يف اناءز اس

 'ةةازات نم هيخا ءانا راتفف .ةقالخلا قج هل تنثاو ةقرعف هس ىأرف ةوح ةتافتلا

 .ةهجو نه ريثك مهنم برهو اويكف ةيكس هوئجاش نأ اولواذع كلذ مهيلع قو

 1| اًريثك رضي ناكو هب: نفظ يذلا ”روثلا ةملالل ىعضةنا ةتطلس'دطو دتف وه اما
 ناسنا هفصن 30 هذآ وهو روطبنمملا نم انشا هذاقئابو . نوتارام لوحي

 عست ةدم ىلع ةنس لك هل اومدقي نا نينزتلم اننثا لها ناكروث رخالا فصتلاو

 "|| نم دلواف سونيم نع يضر نيتبان نا لسيق ٠ يجوردنا هنبا اولتق مهنال تيركأ
 2| هينلا يف عضاوف رشبلا مول نم تاتقي ناكح يذلا توملا اذه هيائيزاب هتأرعا

 امنال مقدملا عوللا ةسي رف تبههذ هبلاخم نم تصلق ام اذاف اياحتلاب هيلا تي ثبح |
 ةثلاثلا يف اما نيترم بلا ااحضلا اوهجو دق نوبنثالا ناكو ٠ رج ويم نحن ال
 || لثما دقق ىلع تفساؤ هب..تماه سونيم ةنبا نايرا َُنأر ذاو مهنه هازات ناكف
 1 كثيحا نم عوجرلا نم ةنكيببل هياج) رطابزب تاطب رف لايلا عئارلا لطبلا اذه

 : 0 . يتلا نابرا و ناك يسنف داعو هاسقفر صلخ صلخو توكلا 1 ىذف لخد

 ْ ريعدسمأ اهاريكو ةئبا مقالا كلذ امو سوسكأ ةنيزج للا نم يمص

 ْ ا بم 08 ضصقفا كف اًناس هدوعو ءو هازات رفاظ 5 تنسللا ع لادند اما

 |١ صالخر اهصالخ يف لاديد:ركفت تذخاف هبتلا يف انج ناب راكب ١ اهدلو نمو



 (ا706) 0

 ةمركل | ناضغا وا بالبللا نم ليلك!:هسار ىلعو.ةمركل ا يصع نم. ساككا يف 0

 اهرحت ةلجع ىلع دغصي وهو ةديدغ تاياثت ٍنثم ءادرب شم ةلبوط ةيطيذ لجركو |(
 نوشيي امنا نيريكسلا :نال دلو هجوب لثم ةنا اهريغ لاقو ٠ مت هدو ةرومنلا |(

 لو.يوهو نيبوضغ ءاتفر عم نولعجو مهل رسال ىراكسلا نال انايرعو دالدالا ||

 اضغ نيهرشلا الما لّتعلا مكح قلق ام اذا رمخخلا نال ةرومنلا اهرحث ةخغ ىلع

 دورغ وه سوخلاب نا ىلا بهذي نه نيفلوملا نم :مساهبلا ريظن مهاعجو_ةسارشو
 نوبي ذا نوم هنا ىلا بهذي نم مهنمو .٠ شوكحج نب ةدازبعلا» يندب يذلا

 عيون .نيقن الضرع مضر !ديوسوج ل عرالإ للا ىلا يك تايضولا
 ١ ةيذجا هتاكحو ميول لاظا رهدا وهو ٠ زمنا دجواو ةمركلا ددج يذلا

 هازأت ةءاكح : ظ

 رخالا:ضغبلاو لمكره قيفرو ناكيف نب. هازاث نا ىلا ضعبلا بهذا دق *
 حيوزت امنا كلم يا نا"اولاق ٠ نيلوالا اهكولنم قل انيثال يللاثلا نسؤلا ةنا ىلا

 جو هدعب هيخأ ءاتسإل نوكيش كلل, ,سرع نأ و ذاو ادلو فري لو نيتنثاب

 اهاقبا اهجنوز خا ءانبا ذيتذالبلا نم هئنبا ىلع اقوخناذهو اينزيرت كلم ةاتبب ةنإ ثياب
 تحت ةفخو ةفيس عضو هرغ» لسسقفاوه اما تكلم ىلا يحيا دوعي نا ىلا هددنع |
 هالبب عفري 1 ام يب قي نا غوسي ال يل دلوي يذلا نبالا نا لاقو ةميظع ةركت َ

 (ةرقق رمصلا: مفر هدشنا غلب نيتخو ةازات“هل ذلوف اسهتحم ام فخايو ةرف اةذه

 ةمالعلا هلو هنسقنن' ةفرعو -هعمشتو' هفلسو' 'هنبأ تح دخلو :ةدعاس

 رئاس وه اًمسفو انيثا للا :لنهذو هدج :ةيانع كف 'عّزعرتو قرم دق هازاث' نا

 انه نوعقويو اكمتاو ديلوغرالا نيب“امةلفاقلا ”نويلسي نذل قراطلا 0 1

 اهضغبأ ريونص قر“ ىلدن نس نكس :وعذملا مهادغا# :ناك دقو مه رفظو: مه زاغ . ١

 0 مهداسجا ناقزُع اًقيفاتتطقلا موقت دنعأ نافعا قارس اهئلع ”ظررب ||

 .٠| رجلا يف مهيقللو ارح نييزفاشملا قانعا يف :طبري ناك نوزيس بسلا ||
2:1 



 اال ماع روب -هلاؤ ارك نوريكسلا اهداتعا يلا ةزامسإا زمر روث نورك: هسار ىلع ١

 ْ : تو درا نا اهغفانم' نم نا: نظيو ةسداقملا ةيشعلا ق قشاعلا هدس |

 1 يف نوعضيإ اوناكف ةنيدملا اهاسنمم ةينانوب ةملك ىلا ة ةبسن ةيلوكسالاب اكتا ىرق

ْ ) 07 

 ١ تلف ةئازملا ملم ةيهللا ةيانعب هرسب ملاعلا يف رشنو : نيئرا#لا نيب ةندهلا نيناوقو

 ا دق دئارفلا 0 :هدلخا انا (ظفحو ةرسملا مظع: .هدئاوذو مئافلا اذه ملاعلا

 0 ملا ل ا 1 ةللالا فاصم يف .نيثنلا ةمضع

 ْ اد ةناو رينلا تحل ناريثلا لعجو نما دجوا يذلا سوخاب لم دق

 ءرت ءالسنلا" تناكو ٠ ةمركلا ناضصغا هيلع ًالودخم 7 ىرخإلابو ةنرمكا

 0 ىلا نينوي دك ننال تافالثلاب ءزرمدقالا» رفاس كو فلن موب. لولوتو
 تارطضالا نم:نيدبي نك تابرطضلاب و ةثلاثلا ةنسلا يف لافتحالا
 ا ةيعضلا: لاسيما نينام نحو ميااصملا نانو عابضلاو ةزومنلا دواج

 ٠ يللا ازين ةنيدمو راتابح هيبأ نم زنويذ نسوجحاب يسر ٠ ةقارت دالب يي امسال

 | يا ربيل ة هنومسف نوينثاللا اما ٠ هنيدر يلاوللا ةيزينلا يزاوللا .نءوا اهف مكح

 | ٠ ةيزينويدلاب هدايعا نومبسي نوينانويلا ناكو .ريكسلا لجرلا. نم رحا ال ذا رمل

 || يف نوينازويلا اهبمسي ناك ام هداشسعا نمو:» ةيسوخابلاب وا:ةيلاربللاب نوننامورلاو

 ظ ا ناكصو تزلاب 5 ةوهدم ةخوفنم لوقلا يف ىزعملا دواج نم اًمورض تقولا كاذ
 ظ م عي ناك نف ىرخالا نركسميو:ةدحاو لجر ىلع اهيلع ٍنوصقري. نوثارملا
 ٠ |١ نيكحاض ليلك اب. ةنوااككو هب نورت اوناك

 | /08 ةريزج 5 ص ارفظم اماغ داعو ةديدعلا هنأا-وتف ,سوخاب ع ١ نا دعب اما

 1 هتسسا مث. هل ةجوز اهذختاو اهازعف,هازاتإ اسيكرت يتلا .سونيم ةنبا نابرا.دجوف
 8  يهذ لياك اب .نابرا ريكححرامو سشاف تبحث ةحلإلا من“ هتدلاو ىلعو |هملع

 70 نابرا ليلك ا اتموي ىلا .ىعدت يتلا رهاوبلا رهاوزلا ند موظنم وهو اهجاوز

 1 ١ ضي باثكر ناليس يعارذ نيبدل | ل سوخاب: نا راكي رو. هيفمث“ لإ



 ( وسام ْ

 قع رشبلا تامالع ترهظو اًرورس هملق: الستما هب وغرم ىلا هتبجا يلا ىاز ذاو ||

 وهو هارا تنكو ةهج لك نم ايف هقنتك اف رانلا:طسو ىلا تغب فثوف ههجو ا

 ف 2 ناكل ب ردكت الو ريغت م ةراضنلا نم 4 هيلع ناك | ىلع ةلالا هذه ىلع أ

 . .حاورالا خزرب يلا هحور ترسو هدنسج رانلا تلعلف هتامحاو هنالخ نيب ام ةعلو |

 ةدحز ل يكره ىلع اهلج نكميال ةريبشلا لامعالا هذه نأ ىلا ءاملعلا نهد
 : دحاولا مسالا مهل ناك هنازالا فعلوا ناكسم كايرو انزككال نيتك نه ظ

 نويرجو ويتْنا غم ةبراحلا .ارعشلا بسن هيلاو ةيديل نم امهدحا نانثا مهنا اولاقف |

 قراط ليج زاغوب .سوناتيلادلا زاغوب مستشفي ابزواو ةيقيرفا نيب لضفلاو يلويذابسالا 0

 لامتالا رئاس بنسنتت هيلاو سيايت نمت يفاثلاو.اينابشاو.ةيتيرفا يف ىرخا الامتاو
 نيدثا نم رثكا مهنا لاق نه مهنمو ٠ ةبجريفو: انينوبوايبو ايذاكرا يف ةرشتنملا

 سوخاب ةياكح ٠
 ذاو سرمدق ةنبا هالاوسو راتيبج نبا وه سويذيفوا معز ىلع سوخاب نا

 ىلا راتيبج هببا ةرصاخ يف ريكرام ةلعج هناؤا لبق هما نطب نم جورتلا لواح
 ٠ اهريغو دنملا متتفاو ةنوكسملا راطقا لاج هدشا غلب الو هتدالو رهشا تت نا

 دالب ىلا قرشلا نم ىلا بيرغ ناسنا ةلالس نم وه سوخاب نا رهظي ام ىلعو |

 سومدق ديف وهو رشع عبإلا لسيما يف صالاو سؤامللا ليملا يف ناريلا
 يرتمسلا اون دلو 5 متنا هنا ليق ٠ نيِحتافلا ريهاشم نم 'ناكو

 نال هرساب اب ملاعلا حالصاو 5 رطا ٠ اع عارتخا ر رودوبد ْن وما هيلا بس و ٠ .دنهلاو دا

 ناك دق : خراوملا اذه. هلاق "ا كاهو مهيديب ضرالا نولغتشي اوناك هلق سانلا |

 نواغتشي هلبق رشنلا ناكو ةمرككا اغا نم رمخلا لمح ةيفيك سانلا ملعب سوخاي |
 ثارحخلاب ضرالا ثرحو ريسلا تحن ناريثلا ضو م لوا وهف مهيدبأب ضال |

 يذلا عالتلا مفر ْنَم لدا وشو ٠ عارتخالا 56 ض ةفاش اماعتا ساسنلا نع ففخحم

 ملسلل تنادها لل نف نذملا حا فيشؤلا 5 تبوعشلا نيب قائقشلا ة ةعيزذ ناك
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 1 .طسبو 0-5 ا و ءودامس اهلا دييضَو اءافترا لبخلا ةورذ ىلع تلع ىح اهغلتقا 1

 )الح فقوتو ىقرثلا يقاس. يب عومدو ينم بلاط ام ىلع هتف ماسقالاو ْ

7" ) 0 

 أ قليل يذلا مالا نم هيف ثعقو ام نال كلذ ىلع كفنعا ال ىلا ٠ ينم تدرهو

 أ يردي نال هل نقال ذا املظ هب هتاَماَع ام سال يم داخ ةلماعم ىلع ينام

 أ ةمرش كتماف كذادو نع لفغا يف بيبحلا اهيا لات الف موعحم صيمقلا نا
 أ يراضحا ردي كريغ سبلو 46 يل تذأ فيك يقم كبح ىلع يلاذ كقحوال
 كودك و كلذ لاق ٠ ىتدج > دامر عم كاوس الو يسوم ا

 ف يبيح ينم تنا نيرا تل ب ذخا مم ةععمأ 0 هنم

 0 اي
 55 يتئاب هنعارذ لمَو ةسادشدب  ينلبامف مر 4 دام (ملو

  جاصو ءارولا ىلا ديراف لا مسلا رسل نا ةفاغ ةنقاعلا رش 1 دادولا 3

 يتلا راجشالا عمجي ذحلا مث نالخلا عادو ن« ىتح ءيش لكن م ٠ تمزح يلا اًقسأتم

 ش0

| 
 .ةيراضلا شرحا أت نيتفاخلا نا قم هب روتأ ناك يذلا هأماث ةباغ دسا دِلخ

 . راشاو ميسولا هام ىلع يات ىضزلا جئاولو هحر لع ىكتاو اهرش نم ماعلا ذاقنال

 ميك لوهذلا يلرماغو يادب ةساسلاو يجارف ىف تدعترافرالا دقوا نا ىلا

 .اهدانز مت را ئأز ني>و هبضغ ةراثا. ةفاع الانس هباجالا' ىلا الا عطتسا

 ْ 38 يدنع تم دق نالا زيزعلا ابا ىدانو شبو شه ىطملا يف تعالتتو

 ظ اةانحلا ىدم ةيذعم اهاقيا ىلع يسفن ةحار ترا قوفس قيقشسو قودص قيداص

 ةكلما ام كيهاذ انا اما كلآم نسحتو عينصلا اذه ىلع كيرزحت نا ةهلالا لأساف
 | رفظت كلاذ سار ةثلا يذ انريل نيش مد نم هم ةدسملا يمابس وهو أب اندلا ماطخ ن هو

 9 توما: كلئاخا ىلع ينا ملعاو ٠ ءاود: هيف عجمال لاضع اهحرجو ءادعالا ىلع اه
 القت الاد اطنج دعو ىبصو ليقاو يب قشراف كيف تدهعام هل تقلا أف

 لب هل تناحق يربق ناكمو سانلا نع ىتتيم سما ينخت ثلا يهو غرس ىلع

1 0 

0 

 ١
 كيت سا



 ضيا

 هيلع ةريغ ترفتساو اهنلغ كلذ نشف تجوز دناجد ىدنو ا بنغشر لالالا
 نم .موهملا همي .ةيزلا ضَممفلا ناشج» سوسان روتتاسلا اهلل هلاق ناك ام تركذتف
 نينث مدي ةاقسم تناكمامسلا نا كاملتت اب كافخيالو ليكره اب هامز تلا ماهسلا |

 سوغرا ةكّلمم يفن انريا رب دنع ل يكره هلتق اًسار نوح ليقو سار ةئم هل لئاه ١
 يف غرتت دوتناسلا اب ليكره..ىز ذاو هئامد نم عاهبنلا تءسف ةرولا ةريزج يف |

 انرشا اك ةيححلا ناب اهربخاو ماقتنالا دصق ريناجدل هاطعاو هصيق

 رانب سحاف ةسياف بح ناب اهنم املع ليكرهل صييمقتلا ريناجد تاسراف
 نوندكحلا 78 ردي لو هماظع يف تبدو هنذب يف تعلو هاشحا يف توجت ْ

 جاف جاومالا ُةنم تب رطضاو. نايدؤلاو لانملا هل تدصا.اديدش اًايص حاصف |
 أملف هتلئاغ, يردي:ال وهو ساشل ةمدا+ صييتلاب هاثتا يذلا ناكو دبزاو رحبلا ||

 ىو هدس ةعفر ربل | ىلع مفرشمم لدج ةق لع وهو هظيغ نانا لرش نم اند ٍْ

 ىلع ناككأ كاذ يف نالا ىلا لزب لو اخ لوحتف جلا ىلا ليلا ىلا نم هن
 هيلا كانا تر ذاو ٠ نودالملا اخو راج لك نم جاومالا هبرضت يدالا ةئيه

 الا كالملا نم اصلخت قيمع يفهك ىلا تذلو اعزج يصئارف تدعترا مدانلا رما ||
 ماالا ةيدقلا نايدنسلا راجتا علت يلاكم ملعيالوهو دعب نع هدهاشا تنك يلا |(

 .نإطا قزم ةقزع اهاكسف هدلحجب قصتلا ةنال ردقبالو ىزخالاب هصق عز لواحيو هديب ||"

 حاصف ملالا ةدح ىلع ”ةرصتتم تلظ:هتلاض”ناآلا ٠ عيباتيلاك همد رجفنيف محلاو ||
 ينال هتهتسا تنحح دق ميلالا باذعلا هنم يفاءا ام يل هللا هلا ام نا الناق ١
 ,ليذ ةرابطو ةناما اهلثاع نم نكي ملو ريناجد يمصو ةجوزب يلع نم هناف ةتيصع ١|
 ءادعا ىلع "ترهظ نا .دعبو (مامذ اهل تيعراالو بسمع ىلع اهعم خلا ملو تنحل ١

 تفاكسف باوصلا ةجح* نع :تدرشو ةياوغلا لبس تعبتا مهب ترفظو نيديثك ||
 ينك او راوبلا ىلا مالا يل يدأف ”ةةيلح اهتذختا .ىتلا نع تافغو ةيننجا بج

 ينع تيمتبا اذام. زيزعلا املا. ..ىلوملا ذو: هيذا راحل ةبنط هيلا تلصضو ام لمقال
 سا وتلا



0 

 00 اهخاربعا لاشكر ره هبتناف رهثلا طسو يف رئاجد تناك؟اننيرخالا

 ياما زودئابلا نم ناك 'ىط#ي ملف نانعتلا كاذ مد نم يش مهسب

 0 اذا هنا اههاَمعم ريئاجد ىلا ةلائاو مهسلا نم موعسملا همدب ةطللا سبق
 ٠ ةنذخاف اهريغ بج دعب قاعتب الو اهيرس اهملا درعب صيمتقلا هتسلاو اهريغن

 ٍظ هر ..عئار لاح تاز ةريساب داعوالا هرفس نم ةنس ةدم ىذم امو اهدنع هتهاو

 موا بحي 0 لطب اهب قلعف ىلاشا يف نايلاست كلم-سون ريل ةنا لوي
 ظ ( هذه اما« رياجد يسند اليلذ اهم اوال اًداقنم اهلاج ريشا جيبصاو اب ايدل ةكرم

 ظ 0 يلايل مداللا س اشيل هتطعاو صدمقلا تذخاو روكناسلا مالك تركذتف

 019 مرططت 10 نأك هل: لدستشا لطبلا هشبل ذاو اهيخ ىلا دوعبف هيلي
 0 نولناف ةلاق ٠ كاهو لاّمخالا ىلع ردقي دعي مل ىتح ملا دادزاو هاشحا

 | كافخي الف يتصق تمم ىتم ينرذعت كنا دبال :كاهلتل تاتكوليف لاق. ٠
 نم مايإل سرافو. ناعجشلا مادقمو راوغملا للعبلا كوع يغسفا 0

 ىف هب ريشنلا تافالاو 0 ةنداضلا شرطا طابق ناكرازخا ىلا ناكم

 0 ةربك نعال عن ل تاضملا + ينرانو هبأن ام ناريغ اهركصذ

  ةمواق نه لكللاغلا ا اوضلاو رسساوككاب زفاظلاب رفظ يذلا لاضعلا قشعلا
 ْ هيلع تربظو مارغلا بس قشعلا يئابف ف ”لنيضف هندي هني زيسأك ! ىدبماف

 ظ لذا راضلاو دحلا نعو 537 ةسايلا ؛ نع ضاعتساف لجنلاو فعضلا راثا

 نا نع يل. ن 'ايا املاطو اهب ماهو اهزاغب ايدل ةكسلله لاغموا ىلا بهذف ناوهلاو

 اذ قشعلا نكلو ةسب رغلا هلامعا فحص نه هراذغل تحمو هلئاضف تسند ةملثلا هذه

 هس هيلع اطسو اًريَقح اليل ذ هزوافم ىلا هلئاجج ةداطصا نا دعب ةداتقاف هيلع
 عض نوديااك كلم ةناريناجد لام هايسف'ةيراذلا .شوحولا ىل ءلكرم

 هدب ةنيرقلا هذهب الندم تاكا قاف جدع: لع هاوه يف تول اذبحو

 دس 4 | فطللا ةبر نايلاست كلام سوترريا ةنا لوي بحب يدعي قلع هنا الا لالا

00000 
 01 ا

 قم :

1 
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 هادر عفدو مهام نم كوصو ةلاكا هذه ىلع مهو لكرم ظقشساذ هسار ةمحات ّْ ْ

 رصم كلم نييريزوب لتق مث هتسيرا ىلا ةيده مهذتتل مهيلع ةفلو دمالا دلج |
 ضورلا غلاب اريخاو ٠ هدي ةبضبق تحن نوعي نيبذلا ءاب رغلا مياذملا ىلع مبني ناكيذلا |

 هتسيرا هب ىلاو ٠ هقتاع ىلع ءامسلا لم يذلا سلطا ةدعاسع ىهذلا حافتلا ىنم ١
[| 

 ةقيدللا نظفحي "نك يتاوللا تاب رولا ىلا هتدها ىلا افزانيم ةبرلل ةسركف

 سوورلا يذ راب راس بلككاب هيئاب نا ليكره نم هتسي را بلط ءرشع يناثلا :٠
 لخدم نم ميحجلا ىلا لسطبلا تهذف ميلا لخدم سرجي ناك يذلا ةثالثلا ٌْ

 « كلام نوتيلب يصاب ميحبلا ىلا :!داتقم انيثا كلم. هازات ىارف زانيت باك نك |

 لاطبلاهلشتناف لسبلا هكبتا دق تؤم قع وهو ٠ ايد تطخم نا ىلإ نان هنال ١
 ةغحزا مث هتسيرا قل هسفن تقولا يف راب راسداتقاو ضزالا ىلا هع>راو هدعاس ةوق ْ

 هناكم ىلا

 دقئا نا ١ ا ةاور دازو: لالا 5 2 تدلغو 0 ةطيسلا يف ١|

 راتيبج' صاب ةدنك شوني ناك يذلا رسنلا: ممهسي ىمزو زاكوكلا لمج نم هتامورب ||

 تسمادق تامدا وعدملا هقيدصشلمملا ةأرباتساسلا نا ميلع ايلاست يخف ناك نيحو ||
 انف توملا برادو 2 ىلا طبه عازتلا ةلاخ يف امارو مدق نيحو تول ةسيرف ا ظ

 ةنبا انوي زه اداورت يف دقناو  اهجوز ىلا اهدرو مغرلاب هتسيرف ٠ تسسلا هنم لاو 1:

 هب هدعو ام كلملا هيلع ركتأ الو .هابا هلئثأب يوخلا تولحا ةسيرف نوديموال كلا 7

 اب زم ىلا ماي رب هدلو هناكم كّلمو نوثملا تاساك هقاذاو :كلملا شرع نع هل

 هقشر نومالت 2 "

 كلم هنوا ةئبا ريناجد ذقنا !ًرفاظ اًرضتنم يلوثا يف ناك أمل هنا لبق

 ىطاشلا ىلا اماقش نا قوما رمال مار هينيب * طارش ىلا المقر الو نيبال ١ ةتعبتق هسفنا اهذختاو هل ةجوز اهذختل نا مار يذلا شيولاشا رهثلا نم نوديلاك ||



 (2ي)

 اد ناك : هبلطم ضفر ىلع نلمحو نهادحا يزب جز نون ناريغ كلذل

 000010 تغري ام رفظو ”نيداحف هدج راشتناو ليكم ةربشل ةعنرذ

 ١ | دخل لق ديم ؛ اينايسا يونج يف ليكره مسا عاذا ”يظع جينف ءرشاعلا
 أ غلب الو اسيل ىلا عجر مث أمنم هدوع دنع 'نيرحا ةثالثو ةثالثلا داس>الا اذ نوريح

 || يهذ براق ىلع طبخلا ربع قراط'لدج وهو ةيقيرفا نعاب دوا لصفي يذلا دما

 ا لق | لبق . يعماب قاف نيئطاشلا ىلع نييدو# ماقاو ني | هلا نم 50

 ١١ ناك اه مويثاللا يف نيتنافا لبج برقب رف ايلاطيا ىلا هتيشاب ىلا نويرإج ليكره
 || ىلع ناكم يف اهافخا ةيشاملا نم ام سلتخا الا ناكتتف نب سوكأك راما نم
 | نم اندو ليكره طاتغاف سلتخلا نابا تاناويملا جيججع نكك مظع رغم ءاخدم
 1 رفظوداغلا لخدو هدغاس ةرشب همفرف وعدل | كاذب لفقم هلغ دم نا ىارو راما اع

 ظ ٠ نيران لطبلا كداص مث. هيف نم ةفذقي ناك يذلا رانلا ببهل نع مغر رابجلاب

 ١ نا ريغ سارثلا ىلا ناييثلاب ىلاو اههب :رفظف هتنشام سالتخا اماو نيتبان ينبا نيرخا
 [ تن 1 ةيقراالا ضعببلاو رافتلا ىلا امضعب تامح ابذ ةيشاملا لع تطلس نونمجا
 | اكل ْ ةيرلاهذه حتذم ىلع نيبارق

 ١ كيل سينا جمالا ءانتحال لكره سى هذ دق ءرشع يداحلا

 || كلذ نكيلو لي 1 سراج اهنازابو فيرامسملابتافو رعما ثالثلا يراوللا هسرحي
 |١ ليبسلا ىلا هيدهب نا ىلع محلا هاران ربجا دقق ليكره اما ردحا نم اًقورعم ضورلا
 ظ هنا نايللا بزاحم دصقي ناك. ام فالخ-هسفن ىلع رهظا هلوصو لبقو ةلضوملا
 | امرا 8 سما الك همزع ددسمم» ناك يذلا ادمل يف ضرالا نبا

 ْ 4: نا الإ هلار مظ ىتح ةدم ضرالا نع هدعاسن ةعقري نا اهرما لاط ةعراصم

 0 راصق تعش د هيلع بثو همون ناباو مونلا هيلع تلغف اًريثك ةيعتا دق عينصلا

 ةءسلا ىلءرخآلا ضعبلاو ىتعل ا هدد ىلع شدحلا نم ضع فقوف ايديل يف ةماقلا

 57 يلا هداوقو كلما بثوو نيتعفترملا هياجر ىلا مهتترق ماهسلا ةامر هجوو
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 ةلازغلا نال هنع انايذ ىضرتسا نا دغب مناوتلا ةمولكم الع ضبقو ةيح اهكرداف ||
 0 ا 5 تناك !

 تاباغ ىلا اداكرأ ىلا ابنمو اب راظ 7 اير انيسم ىلا لقن دق. عبارلا 1

 .ءازبدم ىلوق اعز> هبلق قفخو هصئارف تذعتراذ تتمزأ 'هارا ع ثِيح تناعرا لمح

 هجرخا تيركأ ىلع ىربكلا ةماطلا ناكضيبا الوهم ارث داتقا دق» سماخلا ٠ ١
 ناكح سونيم نا عمو ةكتلملا لكف سوني ةلادعرشنيل رحبلا نم نيتبان

 ىلا هداتقاو هكرداف لكرف يب ىقحخ دالبلا يف رع 2 يق هلتق ىلع اًرداق'

 هازات هبف هلثق يذلا مويلا د اكيثا يف هرارضا مث* هعوجر دنع هئلفا مث هتسيرا

 فالا ةثالث +بف تاكو نيلالا كلم سايغوا لئطسا فظن دق.نسداسلا 2٠

 ترضاو ءاوحلا تدسفا ةنثنم حناور اهزاذقا ند تشعنا ةنس نيثالث ةدم تيق دولا د

 مسقب كلمملا هريج نا طرشب الا قاشلا لمعلا اذه ىلع مدقب مفناالا ناكتلاب

 بلط ام هل ناكف هتشام شع دخاب.وا ةكمملا نم

 دا سور تاوذ رساركايداكرا يف لاديتس ةريجب يف عمجت دق. عباسلا 1

 هل ناك يذلا هجنص توصب ليكره !هفاخاف ةيشاملاو سانلاب رضت تناك ةيديدح
 . اهاتقف ومهساب اهامزو اهتاباغ نم اهجرخاو افراشم نم 1

 ”ناف :نسارب كلل داي دك راعما ل ةفا اوناك<ساناب رفظ دق ٠ نماثلا 1

 اناعمض آب رغلا سانلا مدقي ناك ةناف ديريذوب و .رشنلا امد نم هلومخ يقسي ناك ||
 «ىطاوش ىلا ىرغصلا ةبسا ىلا هتسيرا ةدارا ليكره تداق دق٠عساتلا 2٠

 07 !نلع تاكتحلاو تورطاب تاروهشملا ءاسنلا نوزامالا ثسح ودوم 1

 ناتش و .نينم تادؤاوملا تانبلا نه دنع نيتس 22 رواح بعُش 8 نفت ا /

 اان سام نم تذخا دق تيلوسه نهتكللم تناكر مهلاباو ىلا نينملا ناسزيؤا |

 هتسي را ىعدتساف اهيلطب تْحاو اهيلع لوصحلا هتسيرا ةأرعا تدر :ةباصبو ةقلنمف ]|

 ةنبجاف هنلط« ناكسسلا.للخأ ضرغو نوزامالا :ذالب ىلا هجوتق كلذ لل ليكم ره |
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 | انربس كلم زادنت نب روتسك لظبلا اما١ ماهسلا قشرب اهلئاع نم سنلو ايلاست

 اًراوغم اًدسا ءآفخ ةىلسالا 0و ترملا نونف يقان هنلعف
 ع ةناثلا رمعلا نم غلب ذاو ءراهذم ىف لطب هماما فقدالو راش ل ىلطصي ال

 أ فا طعاو نابمتتالا ةمالغ انف ءادر هداج ناو هترشام سرتفي ناك نأ رفظ

 ْ عج يف ايلاغ اًرفاظ اتطساوب ذاع ةلماكح بو ة. مده مل ٠ هماهس نولبأ

 ا نوح ةطساوب هملع تضر يتلا تاناممالا

 أ لاو شراشلم ع اهضؤ يرض ليدل فرم سايت نم دق لع
 اذه ماظعف راغيم هتنباب هجوز ناب نويث وعدل سياس كل :ءاناكتف نو روث هد. يثنو

 1 . يوةماسرمسب اهدالواو هتأرءا ثعقواو اناودعو اروج هب هيلا ةحئناطلا نودبج ىلع وألا

 ا 0 ىلا يهذ ركللا ن ل هماعرإكو رمالا ةقيقح ىلع فقد نيحو

 ايما ا 5 هضرأل / 0 نا 4 يجر يول 2

 ا | مه رعب نأ نود د .صلا نابأ ل يك ه ماس اذه مباعحو باوضلا نع مهجرحا

 | ةقوتلا مدع 1 0 نا 0

 ١ ةسلم يف رضي راض با دجون ناك هنا وه ليكره هلع مدقا لمع لوا

 : روت ملف ماهسلاب هامرو هنيرع ىلا ءاسملا بع ليكرد ه هيلع لخد ديلوغرا يي هأمأت

 / هناجر هلثقو هبدعاس ةوقن هردص ىلا هعضو هيلا ردابو هود ةيرج هكرادتف هيف

 ش ظ ةندملا ىلا رمل نع 0م تيرا قلو رتل اناا آحألا ىلا

 أ :اةعاضه تن اهدحا مطق اذا سوو ةعبسل لص ارب حاطب ْي لجو ٠ . يلاثلا

 | ةيرم تاغ لّصلا مدي هماهس سنو ءاوس امعيج مطق ةبرضب ليكره هردابف
 ل ناعضي ااك افرانيم ةبرلاو سلوي وعدملا الش لماخ نا لبقو ٠ هحرحم نم تسع

 00 ةناث تبني ال يكس ارلا اهنع عطقب يتلا قنعلا ىلع اذا
 .ارعيس ةدم  ىهذلا نم اهانرقو ساغ ا نم اهالجر ةلازغ عتت دق ٠«كلاثلا
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 مرهص ىلا لئاسرب ه ههجوف هب هعاشاب ةنامالاو ةقثلا 5 مهي نأ نم يّتخو ةفض. ْ ٠

 هضرعف "ةليغ تنوفرالاب لق ىلع لابي نا هلم ل اينو ةهل كلم تار
 ةيقيل يف ناك راض .شحو لتق ىلاهلسرا مث !رفظم اًنلاغ اهنم داع ةريثكراطخال ||

 توخنا كاذب اوييناتس تملع ذاو تافالا هذه نم انو زاكي ةدعاسب هيلع صتناف ||
 ظاتغاف ءامسلا ىلا منجم مهظم ربظ ىلع يلتعي نا ىلع هوت هلم دقق تنوفرالاب ما |

 هيليع ًاقفو راتيمج هنم |

 ليك ره ةناكح
 يذلا نويرتيفما يلاثلاو ناككا هل دلو لوالاف ٠ يسلأو 2 هسرابل دلو ْش

 ادذهاش امدنع نائويلا معز. لسيكره وا ديسلا اهنم دلوو هل ”ةجوز نائكنا تا |
 نا اولاق٠ . نايكلأ نة زاتنج نبا هنا ةسرغأا هاو هندعأس ةرقو ليكره ةماهش ْ

 ٠ هرنساب ملاعلا ف ميظع ناش هل نوكمس لسكر ه ناب تفرعو تقر دق نونمج ظ ظ

 هي رواخحم ميج ا كلع انوا هلسن نم داون نم ناب مسقا دق ةغالا كلم ن نك

 هسراب ديفح هتسيرا تاعجو ليكره اهتالز نعاهضاخم دنع ناككأ تسنح اذاف ١
 تاداتك يف نوننج تملطا ذاو ٠ ناك اذكهو كلاما نوكيل الوا دلوي ناراتنبج نباو |
 ثاسراف اههدشا اغلب. ىتم ماصخلاب انهما لوطيس نيدوأوملا نا نم تفرعؤ رّدقلا |
 ٠ اقنخ (هغلتقو نيتفيطللا ةيدم لفطلا اههذخلاف ”هاتيع لكك ره ريرس ىلا نيوعفا ||

 نتف رع ىاو اهنابس ةنأ ماتغا ليكره درا يق اا ريك رام ملع ذاو ١
 كلذب ثمح هعضريل اهيدث هلاناو ةبرلا ءازاب هعضوو ةحلالا رّمم تميلوالا ىلا لفطلا ١

 لفطلاتدعباو ةبرلا تقاقرةدشب يدثلا : صني لفطلا ناك الو ٠ هتوتيم مدع تبثت َ

 يتلا ء امسلا يف ةيبلخحلا قيرطلا امنع ناك اهبيلح نم تارطق تطقاستف ةعوسب 8 7

 قايسنوي ريفما 'همئلع عرعتو نلولا تشن نيحو :ةرخلا يهد كلقلا ءافص دنع ىرت ||

 تاوذ تانثاككا رهشا.نوريش روتناسلا سوقرتوي نا ملعت كاذب رم الو تالجملا :

 لابج نكست تناكيءاللا ليخاكر خالا .فضنلاو رشنلاك اهفصن يلا نيتعيطلا ||



00 
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 1 لسانك اهيقتتاعو تاياغ ىلا لوحت اهرعشو اهنقذ نا هلوقب كلذ ىلا ديفوا راش
 ا لابد روذك“ ىلا اهنم بلصت امو ةضيررعلا اهماظعو هتقو للا يردح“
 00 0 تاواهسلا لقد اًدبا لمحت ةحلالا صابو دود#كريغ

 | ةيبوقلا تامج ىلا كلانع نم لقتناو ايناتروم كلم ىلع قتخح هسراب ام
 3 ىلع .الاج اسهلضفت نا ىلع رع يتلا اديموردنا قرن دع

 ١١ ةيرف اهتبا مدقت نا ىلع اهتربجاو ةملالا ماب اهنم هذه تضتقاف تايديرتلا

 ١ اضفلا يف وهو هسراب مار ةنبالا سرتفيل هايملا نم جراخ توما اهب و يرن شحو
 أ تطقس ةنوالا كلت يفو اهب جوزتو ةدبالا ذمناو هفس هرف لمعاو هيلع ضقناف
 0 5 يعافالا اهنع تناكسف ضرالا ىلع ازوديم سار نه مد تارطق

 |١" ةريسا هياناد هما ْدْحْما يذلا تكادماوب لتق في راس ةريزج ىلا هسراب داع الو
 أ سار افزاسبم ىلا مدقو نانويلا دالب ىلا بهذ كانه نمو. هب جوزتلا ىلع اهغرو
 | | عوبش وه ضيا هسرامل ركن أمثو نع ىلع هنوكري اوذخا كاذ ذمو ازودمم

 | سئارعل سركو هلجر ةبرضب نويكلاه بناوج نم ذاكيب هر يذلا ناوبيه
 | ناو نم سيزيأ .هدج لت ةيرحلا تايوتا ىدحا هسرارر حت مث, رعشلا
 || هدج شرع ”نيطتعأ الوعر نا 5 دمل وغزا يلا هتدلاوو هنأ رعاو مث نم هجوتف هفرعت

 باق الا. ىلبا هللا سمالا راص الو : املا انرشا ىتلا ةومنلا تق اذكهو مب رفظو هبراخ
 || ةكامم ناكس زاثاف ةلاطلا كلت ىلع هدج توم هركذي لاز امايذلا كلملا تت
 ١١ يتلا انيسم ةنيدم اهتدعاق لعج ةدحاو ةكسلمم اههمضو تننريتلا ناكس ىلع سوغبا
 0 هسراب لاءعا ريشا نم لوا ناس دي.فوا لاق ٠ هلامعاو هزاثا ؟3 تظفح ىلاو اهان

 يفيض لزن اخ اذهف ةيتنرق كلم سوكلك نب تنرفرالاب لاما 55 زاكي وه
 الا از هاخ حد اج اهاسو هتأرعا اوبدناتس سمعا كلملا سوتارب ىلع

 ">> بشوف مالا ايلع ريكملاصول البد دحن ]الو هب اماره دازف هفيضم ةناماو اهدص
 اي ام ضقن ناشي 1 نينار نا ريغ ابرج هتمهتاو كلملا اهجوز ىلا ه-
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 هياناد هل نبيا نم لتش خم ةدناا خ نه فرع ن 700 كلم سوي زيكا ُ

 لخاد اهعضوف اهجوزي الا ىلع مزع ميما بطالا اذه ةنع عفدي يكف ةتنبا |

 ةناالا راتيبج نه ناك اف دحا لوخدل امنم سارللا هياع ماقا ساحنلا نم جرب ||

 ضاخلا اهمهد. ىتح ناهز ري ملو ةنبالا لصاوو.يبهذ رطم ةئرهب حربلا :ىلع لزن |
 اذه يف اهدلوو هباناد ةلاح دينو“ يلانوبلا رعاشلا_ فصضو دقو ٠ هسراب تعضوف |

 دلولا عضوي ناب. سمأو اظيغ مدتحاو ةنم بح سويزيركا كلذب ملع الو: جيبلا ا
 ىلا ريداقتلا اههتداتف' جلا ناتبلس ةسي رفو 'عباوزلا ه4 اههزكركو .ةئيغس يف هماو ا

 غلب الو. تكادباوب ل ايهلبتقا ثْيخ دالكيسلا رئازج ىدحا فيراس ةريزج ١١
 هنا يل بايترالا ةلخاد دوغ ةوقؤ هس ةدش ىلع 1 ادبلوب علط طاو هدشا هسراب ||

 هتناما نع 4 نشربد نا 5 نظاا ازوه ىلع هفوقو دنع هسراب كخاف موب هب ردغس 1

 ةفيخلا ازوديم سار عطقا نا يلوقل !ًدييأت كلاما اهيا نأ .لاقف هتدوم صراخو ||
 هسراب سهذف . ةلا#ال .كلاه هنا نّدباو كلذل هباجاف اهيلا رظان لك تيت ىتلا |!

 تناك امال يعافا ىلأ اذوديم رعش ٌكاذذا توف ةدمابل افزاتيم تيهذو ||
 يذالوفلا اهنمم هتطعاف سد ةطساون اهنم مقتنت نا ىلع تمزعو اهنامج اهيهابت ؛

 هيلع اهرصب عقب السل ةآرم يف اهيا هت 0 زوديم ىري هتطساوب يذلا ىلدإلا ||
 ريغ هلع يتلا نوتيلب ةدوجو حاسما يذ ريكدام زاههم هتدلقو رج ىلاديغتيف ||

 سارح ىلع هسراب كاذ ذا لم ٠ ناكليف. نم عودبص» ىفذ فيسبو روظنم

 نسالا ”نهثالث 6 مو ضيتلاب ناويلا نم تاوعدملا اهتاقيقثو ةثالثلا ازودي.م ||
 ىلع لخد نيب كنتف نا داهبو ٠ ىرخا ىلا ةدحاو نم لتتنت ةدحاو نيعو دحاو ||

 زاغيب حنجلا ناصللا اهمد نم دلوف اهسار عطقو مونلارجب يف قرغ يو ازوديم ||
 قيل ةاضنلا اهشرا تاج هلطو ا رعشلا نلف لا نومدقالا ارعشلا هلعج يذلا !١

 نا ساطا ىبأو ةفاضف هاتامورب احلا يفاتدتلا ساطا اينامتدوم يف ىارف نانويلا دال ىلا

 دقو ةقب رفا يف ساطا لل الاصا راصو رجحت يذلا ازوديم سار. هسزاب ةاراف هلبش َ

 هنسساا
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 | * لارا لارعالا تنك ناك اذكهو مهنا دوبعل ابرق اهراعجيو هنف فقت يذلا

 |١ يفهلكأب ام هل لسعج دق يحولا ناو اًدبا لكحأ. ال ناك هنا ليقو ٠ نوعاطلا
 |١ اهف ةناو اًدبا تالضف نم جرت نا ريغ نم هب يذتغي ناك نملا وهو ةرقب فلظ
 || لسقتال سنيبتا ب هب حضي هادنلا نم وص عمم يحلل الكيه ينبي ناك
 |١ هتو# دعب تيركآ لها هلزت دقو .٠ ىلعالا هلاللوه اماو يحولل لكيفا اذه نا
 ١١ هتياكح انمدق. دقو» ديسلا يا سزيريك هوعدو نيبارقلا ل نوبرتي دوبعم ةلزغم
 1 هلاك ذأ ةنال

 نر ا
 | هل ناكو دماوغرالا ىلا رصم نم اري مق نيتبانل رغصالا نإإلا, نيوساذ نإ

 | اهنم دلو يتلا رست مرابيه ادع ام نيفافز ةلمل ”نمجاوزا نبذ اننب نوسخ

 أ نيبشلا لطبلا ام دلوف راتبجم تنرتقا ٠ يااد تيعد ةنبا اذه قزف سويزيركا
 عبارلا ليما رخاوا يف ليقو ٠ سداسلا ليخلا يف ديلوغرالا يف كلذو هسزاب وعدملا

 1 ' او“ اعني "وسم .ذلواا نم هل ناكرصم نم مدق يذلا سوناد نا اومتز

 1 هذه اوقرط نانويلا يف كلما ةكيرا ىطتما مهمع نا نيسمخلا هيخا ءآنبا غلب

 ١ مهلبتقاف ةدعاسملا مهنع نم اوبلطو حاملا جراعم :يف ءاقثرالل امانتغا دالبلا

 ظ نوساتخي مجنا نيل هنال تيرس هياع يوطنت ام فالخ محل رهظاو باحرتلاب
 ظ :١ . نين ناب اًدهع ًنهماع كحأ يفاوللا هتان مهجالم ناب مي ةطاسلا سرع

 1 سويا اتمدلا وف رتسنمرانيه ادغ ام دهعلاب نقو ةندهامف نفافز هل ةهجاؤزا

 ' ١ يذلا نويفما تدلوو راتبجم بوياذأ تحدوزتف.٠ ٠ هيانادو تويتنا تدلون

 ظ . هل ناكو ٠ ةميظعلا ةشالا دمشو ةندملا نصحو اهراوس | ماقاو سدا لع كلم

 ١١ مهزخا نع اههنم اواتقو انادو نولبا بضغل اًقده اوراص اًدلو رشع ةعبرا دل اولا“ زم
 |1١ نأ ةتاكحو ٠ تيصلا :عئاذلا هسراب راتيبجم اهنانتقاب تنلوف هنناذ اما. سماك |
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 ا

 ةعيمطلا توم ىلا زمر هتايح مث هتومو. سنتا ةوق دوم نا موق معزو هل اًراكذت ||
 ةيماس ةوق ةطساوب عسرلا يف اهشاعتناو ءاتشلا يف اهدرمتو ١|(

 ْ نيرا تاك ظ ١

 دالسلاوا انشدس دالب نم جيرخ نسيرابا نا ةمدقلا تافارثا يف كحد |
 لك نا نودب ضرالا لك يف حاسو نولبا دويغملل اًنهاك ناكو .اهياش يف ةعقاولا |

 رومالاب ري ناكر روكذلا دوبعملا تامالع نم وهو مع ارعتش“ الماح ف ا ْ

 تناك يتلا تابرضلا نم ةنازي ةريثك وعش صلخو بطلاب فرعيو ةيلابقتسالا
 لوهج هنامز ميراتو ٠ مهذالب بر

 نيدسلا ءاكصحا 22-7 ١

 صاسخلا لبق عباسلا نرقلا يف تبركأ نم سوسوتك يف سذينعتا دلو
 تاسغملاب راخالاو يحولا يعدي ةدامعلاو دهزلا يف اكيفتم ةيسالبلا نم ناكو

 هنع يور ٠ لزانملاو نئادملا» ضرالا رهطو لكايبلل ناب رقلا برق نم لوا ناكو ||
 ىلا اًمجار ناك ايف ةناو هل ةنختن ىعريل موي تاذ ةلسرا ”هابا نا اهنم ةريثكر وما ||
 هانت ىلا: ةديق سهلت نإ ىلا ةحارلل © راك لمست زكا تعالت ا
 ملف ةجعنلا بلطف هتداع يراك مان هنا نظ ظقيتسا الف ةنس نيعيسو اسمخ 0

 دق ءيش لك نإ دجب هلزنم .ىلا لصو الو ريغت دق ةلوح ام لكنا دجوو اهدجي 0

 هجورخ دنع دلو يذلا رْيصلا هاخا ناالا ”هوفرع الو ساثلا فرعي لو اضيا ريغت
 مالا اذهب ةتيص عاذف ريثك بعت دعب ةفرع ايس نئنيح راص دق ناكو ةجعملاب
 ةدم تاصفنا ةسفن نا يعدي ناك ةنال امسالو مهدنع !رقوم راصو بيجعلا
 ناا نولوس لمح يذلا اذهو ءامسلا ىلا تدعصو هدسج نع تاسنلا كلذ

 قيدصت ىلا يلاهالا ليم هملعل اهيلا هب. يقاي نا ىلع نوعاطلا :آفو انيثا يف ةنتنلا
 فورعملا مهل ىلا ام, بهذو دوسلاو ضيبلا منغلا نم لج ذخاو' اهاتاف تافارلا

 ناككا يف اهوجنذيو اهوعبتي نا ةعاج ساو ءآشت اك شمت اهكرتو سوغابويداب 1



 ادب لا ةلثو تاومالا كلل ثنونملا اعدو دسريأ و ه ةنزحلا ةروصلا هذه

 ا

 لاف تامو. ةسفن :ىدخخ .نونملا. ةتلباو هيلع تضف مرذت مش 3
َ 0 

 اولا كلذ نم ترغاو اهتهدخ ةموادع هلت وحسو ةالعا 4 تداعاو هدقفل ١ ظ 18

 يشل

 أ معرع نها 25 تلكم ديف م نودب زابنلل عباتلا للللا ماو“ :رونلاو

 | رولنلا معنا عصر ءاطغب نايطغم ءادوسلا لاخلا نم ناسرف اهدوت يقلا

 | .نونالاو تاسنبا"ن دع دقو .ضرالا ىلع تاسلا يئاد انويفا امدب نم رئنتو

 0 200 نونملاو تالا ةءناكحر

 8 نطح يف نيدقار :ةزآت نال ناك ٠ ناوخا نونملاو تامسلا نا

 :م لاعشم ىلع ضبشي اههنم لكو ةضمغم وا ةرسكتم رنيغاب نيِباش ىرحاو

 ْ رع نا ىلع نورخأتملا ءارعشلاو عانصلا داتعا دقو ٠ هناخد دعاصتو 57 دفعت

 || نم برتقا نم لواو سريموه دهع يف فورعم ريغ ناك اذهو ةبغزع ةئيهب توما

 روبقلا ىلع املا يبل عي نم فشتدإل ان انتآ دوسا

 0  لاط,الا يف قم

 اص دل تل عقب امم الا .نئاك لكل اولعج مها نائويلا فكي مل

  لوقعا امي رقت هجوأ ن نم ءيثلا كلذ ىلغ قم 5: ةبتيفار# ةياكج ةزهلا: ام لكن

 َّظ رع ذقو ةحلالا ءاننإ ةلزام مهاجر ريهاشمو مهلاطبا اوازن لب مهءاهزال اًنايثاو ةماعلا
 فور 7 ثداوح .ريهاشملاو لاطبالا كيارال ناك و٠ نيدلاخ لا فصش مهدنع

, 

 ا ا يماتم دا اهتاور نع التن خيراتلا فحص اهترلخا ةييبش عئاقوو ايلاطل ا
 انم مهالاو رهشالا ك5.

 ٠ ضعبب !منانتقاب اهنم بلو نأ ةيدطا نبا وه سبتانا فراعملا ةرئاد يف < اج
 ابالا ىلا ةفعلا رذن نا ذعن ا انهاك ةتاعجو لاسق را ةتحاو ةيجيئ رف كولم

 | نول ا 07 يوتس دبع ضوعيسب لها ابنع ل ناكر ٠ نايصخ اهتنبك لكن وكي



 حجب

 (»ةه5ؤ)

 كسي ناب «كلماع مكس تق ناك ذاو.انتورل دز 'يقريف نئامانا اما رجلا ىلا رغالا ظ
 موي تاذ فذاص ا للا لح نم لوحي هواك شوحولا ميم دانقلا

 يعدو ناكملا كلذ نطقف فاوكلا هل 0 تبرع هت |هذانعف افارخ ستفت اان

 ند اضحأو نيد رجب نيهالا اهلل اهدلوو وثا ىلع ا 0 نا:ليقو٠ هع

 ال امم كلذ ريغ ليقو ةيكيئسلالا ىعالملا نويلامل اًلالجا تيقأو ةهلالا فاضف
 هوك ذل ةجاح

 تاعامنلا دا

 000 .٠ سيئوالا نم اكحمو ٠ نسنماتو راتنح تان هدا نااوعز

 يسقت ةزات نربدي نكو ءامسلا:تاوبا تاكشافلاو سمشلا ربدم ةفيظو ثامقللا

 لوصفلا نربدي !ًروظو ةرشع اننثا - نامورلا دسنعو رش نانوبلا دنع نه .رامنا

 ٠ ىش لكي ربد# ىتلا يوناو نيرياو ةسان نهو ةسخ كاذ ذا نرئواعجرو

 عيبرلا لصف "ةيوس نارندتوب يتالاتو وب ذاكو ءآنشلاو نقيضلاو في 0 نت. المت
 نينقيسوملا دشح تايظتنم تويطااب تارطعغم تالمح :تاءاش :نفواثم دقو
 ىف در دام الا مناع اخد سذافو ةيئومرهو .هنيهز ا عم نيضقارلاو

 ْ ملا اجلا
 فام ميظع لكمه اه نأ ةءازصشسل أو ةوهلا ةناو ة هب زمر هب ر رصنلا

 ةعجالاو لياكآلاو لخا نصغ غ اهتامالع ٠ نمو٠ . افرانيك اهنولثعو ةيمور يف ليثاَعو

 مهلاعاو نيب راجت ةوطسس نجلا ىلع شقنتت .اهلشم نم مهتم ؛ةرصنلا راعشب اهديبو |
 ظ ظ ةريط+طلا ||(

 للا ةياكاا

 | 00 ةناو يش لكل هيوم 3



 ا (؟ةم) الز ١

 | الإ تحناف هيلع اوال نوويثك الطف نا رهاب لاجج تاذ تنكر اهالتقإل
 | ن ترك حالسسلا نما ايزاع نوكي نا طرشب يرملا يف !قبسي يذلاب الا نرتقت

 | اهاتاف اهيالسسط نم نوريثك اهتقباسع كله ةتكردا اذا ا ةبرضت ةبرح اهديب
 أ ىلا الصو الو اًقباسنق !تاقوب نيزئافلا» سيئاف دنع نيب رقتملا نم ناك ناموبسه
 ١١١ ةقايعب سناف اهانا ةتطعا تناكة يبهذ تاحافنت ثالث نا هوبيه ىر ناديملا فضن
 ْ اهب نرتقاف زوفلا هل ررقتو اهقمس ن ه نكّيف "رع اك اهب تنالاتا تلغاشتق ةقادل

 ١ نييدوا نيعبس ايهتخحمف اهلكم اسند امال هيلع ةرهزلا تنضغ كلذ دعبو |

 أ بلط اهوبا ناك نواكتيل ةلالس نم سوينماب ةنبا !مناو ايداكرا يف تدلو اهنا لي
 ليقو اهاقلاو اهتدالو نم ظاتغاف تنالاتا هل دلوف كك اًدلو ةقزرت نا ةهلالا ن
 | غلبه تغاب ىتح ومدق ةببالا تذخاو ةبد اهتعضراف يلاندتربلا .لممللا ىلع 0

 أ نيتولا تبلغف !هيمدق ىلعازرج سانلا عرسا تناكد .اهتراكى ع تظفاحو ءآسنلا
 أ الار ديصلا ةبر نييداكرالا دنع تدعو ٠ مدقت ام اهرعا نم ناكر

 انه اهتمحرت انعضو اداملو ٠ ٠ مهتفلا ري ريهاشم عم

 وذا هتدلاوو نوعا ةءادححد

 ( اتوب نم سودموخنوالا يف اكم ناك سولوبا نباد سيابنت كلام ساماتا ن
 أ سومدق ةنإ ا نرتقا مث لهو: سوسكيرف ُهل تدلوف ةليفنب الوا- نرتقا
 | ليغ هنا. ةليفت تأر ذاو نوعا فورعملا 00 سيكاابل هل تذلوف نوسمراعو

 (صاخلا ونيا تارا ضرالا هجونع تفتخاو اهبلق دسسملا الم امنم رثكا ونا ىلا
 ع : | مثدالب نع اوعفريل تادوبعملل ةحسذ (هعدقتب اهحوز ترغاف اهترض يداو نم

 | 117 نيدلولل لسا راثنبج نكت كلذ ىلع .ايققاوف انف لح ناكمدق , يذلا
 آ00 راااتم دك قيل للمال نقرعر قلق ىلا انهو ناكر يمت كقوض

 ١ 104 تاذ هنا ىتح ةيمذلا لاعفالا لعفيو نشحاوفلا بكري ناكف هلقع يف

 | امنا اهسفش تمسرو ةيقاعلا ءوس وشا تزاغث هتوف طئاخلاب ه ةهبرذو هدلو سوكرانل ْ



 («ةام) ٌ ا

 نائويلا ذخا مهنعو قبطم مفب اهوزوصو تملا ةهالا انوريشا ضيا نوب نيرصلا
 ماقيل هناك

 (اءافتراو ةماؤخ لكلا نك تراكم ١ م ناكو نيتان نا ع ماقيلوب

 نا دعب ساوع ناديغ» .هراغ يف مسج نيذلا نوع اقر كفا سيتا دق |

 منغ دواج نيرخالا هءاتفرو داو هتهبج طسو يف هل تناك يتلا ةنيع أقف هركسا |

 ةناكلعا هذهو ٠ مافيلوب رس نم اوصلقو ماعنالا عم راغلا باب نم اوجرحو ةيدرا 1

 2 20 ةيجاا|
 هسريس ةياكصخ

 تست دق ءارعلا مظعا نم ميذقلا يف دعت تناكو سمشلا| ةئبا يه هسربس
 اوبرشف مهل ةتمدق بارش ةطساوب كلذو ةرب تاناويخ ىلا سلوع ءاقفر 2

 زمسمي ملف هدحو سلوغالا نم

 سونيل ةياكصحخ 030
 انغلاو يتيسوأ | رعنشلا نف عرتخم دع دق هفروا وخاو نوابا نا ل نانا
 | ةنم ظاتغا ههابتنا مد ىلع هاي ارهتنم بويو نفلا اذه ليكرع ملع ناك ذاو |[

 ْ هتومردمب هل وذ سال كر درا نمل نكرم

 تنالاثا ةءاكح
 تناكسو ايداكرا كلم سوبساي ةنباامهادحا نيتنبال تنالاتا مسالا اذه ١ ٠

 يراضلا نودءااكر يزتخ حرج ىلا لاطبالا تقيس يتلا يعف ميظع شطب تاذ ||
 نا دعبو كلما نبا راغيامم اهن رسف يولجإ كلم ينودا ةلاكت انايد ةتاسرا نلا ١

 كلم ينيش ةنبا ةريبشلا يهو ةناثلاو ٠ مدلج ليقو هسار اهادها ريزتخلا لتق َ
 ودعلا يف ةةعرس كلذ نم تبستكاف .ديصلاب فلككا ةديدش تناكو سوركس ||

 نا يرطا يعبرسلا ءايوقالا لاجرلا نم دحال ع نكي ملةنأ َنَح اهيلع نيالا ١

 اهاعبت ناكح روتناسلا اهو نيميظع نيتوح بانلاب تلتقو نادملا يف اهيزاي ||

 لهن



 لا (؟ه5)

 ا 2 ريئاسلا ةباكح

ا ما ١ 20 ئذالابتسمو نسطفا . فان ١ مهنواثع و تاباغلا ةملا مه ريتاسلا
 

 ا يشوشب مندروصيو ٠ ٠ دنفهلا حاتتتفا يف سوخاب اوقفار مهنا ليق ٠ سنت بنذو

 أ 0 سواك مهيدياب دا جنصلاب نوبرضيو تابابشلا ىلع نونغي نيحرف هجرلا
 ظ 1 700 نوفلا ةباكح

 ا 2 نوزاستيو ستر فاوخو نورد مهولشمو ٠ ٠ لوقحلا ةهلا نوفلا نا اومعز

 0 سوف "اقر مهو اهمدقتو ةثارلطا وف لاثم مهنا رياسلا

 نوف ةباكح
 ظ لع كلم هنا ليقو ٠ سوكبب نباو ةاعرلا» لممللا هلاوه سنوف نا يكح

 ظ ْ 0 ةلالا ةدابع ىلع ايلاطبا يف نعال لمحو م 3 ةنس وحل يف مو اللا

 ظ . ١ يحولا 0 هوصصخو ماياعر لَ هتوم دعب اذلو ةئارملا

 : دايردلا ةناكجد

 1 امتادراش تاهنات م موبسلا هجو راشالاو بطلا تار "نه دايردلا
 1 0 نهاوأم تا تسري يفلا راحشالا لوح تاصقار باشخالا نيب

 1 ًنهريغو داروالا ةءاكح

 ش ريوم 00 .نانويلا لعج دقو .اناد امفرو لالا تاير دايروالا نا لبق

 ' ىتح ةايحو ةكرحو وناذ ١ هدار امم اهريغو ةيكلفلا مارجالا نوو ةعبسطلا تازرئْأَم نم

 1 سيرولكد ا اروافر انوموك راهزالاو راماللو . ثببو رهو نيع لكل ةحلا اواءج مهنا

 | لكحايه نامورلاو اوداشاو ٠ هريغو جرحلا» ىعالملاو يشالملاو روكحلاو فولو
 دسحلاو تصاوعلاو ةرورضلاو فوخلاو رقفللو ضارماللو ةفلتخم ةريثك تافال

 |١ ةفعلاو ملطاو لدعلاو ناعالك لئاضفلل اهلثمو بضغلاو ماصخساو ةميغأ او عادخلاو
 . نيبرصملا دنع هيلع نغاركذ ناكو ايضا جرعلو ةصلاو ةيرطاو ةقضلحاو ماسلاو

 1 هم امهيتفش ىلع .ماهبالاو ناروصي .امثالكو و مويلاكمس نانويلا دنعو تاكوب ره



 (مهور ٠

 نا ليق .راتيبِل قعاوصلا عانطصا مهلا حا يذلا مهو راثلا هلا ناكف ع َ

 ةمعاصلا نالو 7 هدلوأ لق نم 4 همنا 0 ثول ا 1

 دييرانلا ةناكح ٍ

 هازان نم ندا .«نوسحخ نهددعو رجلا قاحعا تاير "نه دييرانلا |
 نوفصن تالسيج تاباش ”نلثمو .::رطخلا ىلا نيحالما تدمي نكو سيدودو |
 تيس لوخ تافتتلمة يقبل يام كسل اب .خالا .ئضنلاو رشنلاك ١
 نوتترتلا نيب م 1

 تاناملا :ةباكح

 تابر اهل ناك .ةلئاع :لكحف تالئاعلا توب تانماحلا 5 589 نه تاناثلا ا

 ةئله تحن اهتكاشم نم يرسل لخلا يمت ودجلا وا ءامتلا يف م نيت
 ةورألا بانستاكآل ةعرذ نت تاكو اهريغ ؤا "جاع وا ةفزخوا ةيضف لثات ||

 نتراللا ةءاكح ظ

 نوتيظو ضخاو ٠ اضيا تالئاعلاو ثويبلا تاينفاحلا تابرلا نه سراللا
 امنع اهذاءبالو ايبا لوخدلا نع ةريرشلا حاوزالا عنا تويبلا بناوبا سرح نا

 لام لك نوليثاك .*اذان ن نوعضيو٠ . اال 'ةناروملاو ريكرام ثانب: نهنا لق

 سراللاو :٠ تامداخلاب نفرعب و تاركذملا نسراللا + نيوسق يو. ةينمالاو ةدوملا |

 تاحسف يف ”نهذايعا موقلا لفتخيو ٠ تاقرطلاو قاوسالا نسرحي نكو ةماعلا |
 عراوشلا 23 اهنوعفري و فوضصلا نه جمست ىلع نهر وص نوزوصيو ' اقاوساو ندملا

 'زاوالا نه ن نومدشو نرانلا وسل ام زوضلا هذه ىلع لاقت ا امنوَسحمو

 نوهتنيو اخو ىغدتف لجر لكل سزاحلا امد ةراقلا لنحت نيئودضص#و نبللاو 2|

 باغت ناف :٠ نشغت دوساو دعس ضبا ناءون وهو نامذالا عم توعد دلو هنا ا

 ًرضلا ناسنالا: لا لالا ناو. ناش واع .ةحار يف ناسنالا ناك لوالا ||

 هل ةسركم ةيلعا تناكذ نئلوديج ىعديف ءآسنلا سراح اما :اًضاّضق قذألاو ||

 دج قرم وو



 (" ة)

 ا هياكل

 58 مهضغب معز بسحب و ةخنجا تاذ'ةيمتهج ةهالا بذككا
 0100 1 ةقاوبا دالبلا ف ةمسظع ة ةريش اهو : ةمم هلا قامحالا ىلا حاشأالا

 16 10 ىدصلا ةباكح

 ةمالالا هذه 0ع رع ىلا فالخلا موب تغلب ةيروح ىدصلا
 . ةياقلا 0 نمايمثو : ةمناككا نم جرخخرخلا ىلع الا دب اهف نيت الا

 1 10 4 يو ةءاكح .

 أ بوياكريسلا' ةسورعو رغاوا كلملا نباؤ ”ارعشلا زي زعهمهاش» نم وه هفزوا

 اًديملتو ليج اذاورت برزخ لق اع ناك ويلكو نوابإ نبا هنا ميت معزو

 هيلا كغذلا كح ' رصف ىلا فاسو طتوغارألا :ةوزغ يف ٌةفدص ذأ دقو سنننلل
 ا ايلف ترم كلذ ةءاكحو ٠ اهلين ميدبللا ىلا لّزن دقو نسيددربا هتأرم ١

 ١ . ناكو نروكيس دالب: يي 'نينسنارتلا ّضرا نتف ان ؤح ضرالا ىلا داع هب وغم ىلع

 ش .هداشنإاهديزيز انادحادتم نا ف ذخأيف تودوهور وأ سماه باغ ىلا يوأي

 | نمداجا نكل هتيلست يف تدب نياسارتلا: ءآشن تذخاف ةعحرلا هتاغنو عجنلا

 ا« 1 11 اهل اونام زق يلتف نمل ةتناغا ”نييلع قشف الأطاب انسهذ
 اذ دوتاسلا ةباقح

 1 ا ةندلزليخاك دقلا سمار شب نكس نا هعمل ١ تاك
 أ نكو , نوديج ىلا راتبجا اهون ةاحم حمو نودكما نم ةماعلا معازملا بسحب

 | اللا كييعر شومسأت نهريشاو ٠ نويلب و اسوا لامج لوح ايلاست نكسب

 سولوفو .٠ سوكسمأو

 3 ا 1 31 1 2

 تنته فلي تقي تددخت#:

 واكمل ةناكح

 4 ةدحاو ,نيعوذ ضرالاو 3 املا دالوا ةربانللا مه ولكل

 الا باص مهدعي ل يو ةببلعا



 (" ةرمع) ش

 امصخ دقو ضب سارفا ةعبرا هر ةبرع ىلع ةسلاجو ءاطغب ةّمتلم اهنولثمي َ
 ةفيطللا ةيبرغلا حيِرلا ةدلاو يشو .ىدنلا اهنع ناك عمداو ةيدزو نانب ءارعشلا |

 ىلعي ةثارف ةحنجا هل ةفيطل هجولا ليمج باش ةئيهب ةنولثيو سيرولكب جوزت هلا ١
 روهزلا نم لياكحا هسار ١"

 ْ سيزامان ةياوبح ظ
 تدعو ٠ ليللاو نيئانقوالا_ةنبا:ليقو ١ نيدو ها هلا يع نييزامإ

 اهديبو يئافالا هب بعالتت رون ةحنم اب تاثمو . تاصاصقلاو ماقتنالا ةهالا |

 نيربكتملا حاج هب ميكن مال ىزخالابو طوس ةدحاولا ||
50 

 اهنا الا يبهذلا .ليملا يف ضرالا نكست تناك ل دعلا ةبر يم هرتسا نا

 سابنلا ماثا بيشإ يديدحلاو يباح ١ نيالا يف ام برح لا ىلع تاريخ دق

 نا .نومتزيف راسخالا جاور نطفي اها ءارذعلا» تفرع ثبح ءامسلا ىلا تمهذف

 ي* اهلعجي مهريغو سمات امتدلاو ١

 اكيدو سيمات ةياكح َ
 يحولا لزنت تناكو . نولبا ةعضرمو سوئاريا ةنباو اضيا لدعلا ةبر سيمات ا
 . تماقا دقو ايلاست يف ةككام تناك اهنا مهضعب معز دقو ٠ نولبا لبق فلد يف |

 ىزخالا يفو ربشم بفرس اهدب يلو هسلاج تلثءو ٠ ةقداف ةمكحب قييكحو لوفلا

 تناكف اكيد اما١ ةيلوالا لدعلا ةهالا هرتسا سفن اهاعد نم مهنمو ٠ ساطسق ١

 ةيوامس ةبرو ىهلالا لدعلا لاثم |

 نسير يكتب 01 ١
 رش نم ةتذقنا ىلا تسروع تخارتكالباو ساموت ةنبا يه سريا

 اهتلوح يفلا نون صخالا ىلعو ةهلالا ةيعاسو . نوئماغا توم دعب تسجا |)

 ةعمال ةحينجاب لمت تثاكو ءامسلا اهب تتأو حذقلا شوق ىلا اهتمدخ ةافاكم |



)»2 

 أ هتياكح قأتسو نطو ىلا :دوعيل راتيبج سماب ةريزجلا نم جيخ
 | ا ٠ نبت ان ةباكح

 أ دلو سفانقوالا اهيخا ةارعاو.ضرالاو-. شونابا هنا يشد: ةيرجب ةبر لوا ستات
 ا نا“ لبيقو٠ ٠ هنيع ددعلاب رمنالاو فالا ةثالث ”نهددعو تاناشوالا اهنم

 ق ا 000 اهنع 0 ف سيرودو هراث ةنبا يهو تايدرانلا لمجا

 5208 هسا نم مظعا نوكض ابنم دلؤيس يذلا بألا نا ناب. .تاوبشلا نال
 3 .س3ساا رن يف ةتسطغ ناب ةوبنلا تق انكهو «نانوا لاطبا 3 لس
 سوريس يف ةتفخاف اداورت راصح ىلا بهذيس هنا ملعت تناك امنال بلغ 5
 ةعم باهذلا ىلع ةلامجو ها نساوع ن1 نأ ىلا داموكمل تان نيبام

 1 : اداورت ىلا

 ْ ' تان 7 ةناكح

 5000 نيف شالا ةراحملا ضخالا قعد املا تانو“ نه تانروملا

 : ةيونثلا تاهالالا معن الق ناك دقق م .الا اذه: اما“ تاداضوالاو تايدرانلاو

 ْ لاج تاوذ تاداش. :نمنولثغو اضا تانلزاك لب تادلاخ طف م ,نوذختنو

 0 : رائالاو نبللاو لسعلا نفل نومدقبو ىراوع عار

 1 هربوا ةا
 : ..ةحلالا ةيعاس تدعو -اًنيعا ةولمم ةحدجاو نذل ةثمو خل ةثع تلثم قو هسا للمال ناكم لك يف رشنتل راتدبج اهنمع ةب زمر ةهالا هموينر

 اهعنباو رجنل ١ هتأرساو لوي ةياكح
 1 ةيرغلا كل

 ْ 8 باث نبا نيرخا معز ىلعو راتنمج نباوه ةيوهالا هلا لوي : نا نولوقي

 00 ا رجفلا 98 نتان ةطاس تحك ةناملويلا رئاؤللا ىلع اكنام ناكو تدنالامو

 0 سما ءامسلا تاوبا حتفت 3 نا: ىلع ت توتو ضرالاو نويرايه ةنا تناكف



 (0؟ه9) ا

 : هدنع ناو هتوعد ”نيحاف هد وتلا ىلا  نولبا نهاعد نوفلاو 7 ا

 || يف ةداجالا لاشم مظعالا سرغلا ن ل سرك ٠ نووبايب لبجو دبنلاو سائرإلا |

 بت عئار لاح تاوذد تاناشا ع نونواثيد ىزادع .كحو ٠ ضيرقلا 1 ١

 97 5 ليلاكاب : تاللكم "نمسوؤرو ةفرخؤم زيغ ةيدايتعا سبالع تايشتم ||
 . ميراتلا نف تسأرتو وياك ”نهو : عست نهددعو ٠ ىرخالا نع اهب زاتتت تامالع |
 نم. ةجردم ىزخالا يفو اًهوب اهدي. يف ةفاح زاغ نم ليلكان ةللكم امنا اهتمالعو |

 ةلاكم ةرطب ص ةئنبن اهنواتعو ئجاهالاو تاياوزلا يف .تسرتز ىلاو*قرولا |
 نامونلنمو ٠ .ةناغرلا "اضن اهدي "قو: نلح . اهلسر يفر ايلضافلا تان جالسا ١
 ءآدرر يقم ١ قرب هيلا ةياح ةأزفل هب اهنراك و. ةنزخلا: تاياورلا قف" تسأرتو ٍ

 . ليكحا اهسار ىلع ناطوص ىلإ ع 80 رجنخ ىلع اهديب ةضباو ْن ع 0

 تاموظنملا ع با ترمااكو ٠ ُتارملاو ة ةشرلا راعشالا ىلع تسارف رئاراث |

 ةروصب .اهتولنيكعو. هقرواو نيونيل عدلاو ابنا مازخشلالاقو ةطاضنلا لصو رملاايف ١
 رافلا» بهذلا نم .ليلاكح ب .ةلكم .ةضيرع ةهيجو بيرم رظنم تاذ بعاك ١
 ١ كلفلاو ةئيفلا ماع تسأرتو ىلارياو .ةيساخ ةموظنم ىرخالابو قوب ةدحاولا اهدسو ١

 ةركتفم ةثيهب اهتواثع و ناحالا ةعرتخم تدعو ةيقيسوملا دودقلا تسأرتو يججاوبو ١

 روشيسبرتو ٠ يدربلا .ساطرقو رافغلاو ناطسوصلا !تامالغ نمو اهف يلف !هعبصاو ||
 | روهزلاب..ةلكم .اهتولثهو كلذ: ىلع لادلا انما ىتعم نسي ضقرلا ىلع :تتمارت |

 ا اهدي يف اهنوافمو !مناطساو .ىقيسوملا ىلع .تسأرتو بيتياو دوعلا اهدي فو ||
 ةبابش اهف |
 وسيدلاك ةباكج ا
 تناك اهنا. شريموه لاق. ستاتو سنايقؤالا وا سلطا ةنبا ي”ىيشسلاك نايت

 ةدوبعملا هذه تناكسف ساوع عباوزلا تداق اهيلا يتلا يجصجوا .ةريزجن يف نكست |
 | تاونس عبس اهدنعماقا نا دعب نلوع ناريغ اهتريزج ايف مهيقبتو لاطبالا بحي |



)1١6.( 

 : تبضغلا ةناكح :

 ار 0 : نا تاوت دق نوزاشاو لبللا ةئباو ةم.نهج نار لوقا

 | نهر مولع نكردعي نتعب ناحكجو. ضوألا يي انامحاو منهج ف مهنا نع

 | انج علا ةلودحم نهروعشو ةعرم ةئيه نهنواثعو» راي «ووتكللاو نوه ديت

 اقف نكي ملف :نانويلا اما نجت ىلع ىزنالابو .لاعشم ىلع ةدحاولا ديلاب |
 : ةمقتنلا يا سشريا ىعدن ةدحاو

 1 الا هفروم ةناكح

 ' نوغابو نه + ميدحلا حل ناك ليللا نباو مالحالاو مونلا هلا وه هفزوم نا

 الحر .ريداقتلا مانو اًردان الا 3 نس 1 اًدهو جاع باب: نم اهنه جرخيو

 || ىلاثلاو٠ ةردكلا .تاوبنلاو اهنم ةنزدت ىلا لوالاف . 000 نالامعتس .اناك نيباملا

 || نمي ناك شاش خو ةش ةشارف ةنجا ةءالعهلالا انه يطعأ دقو ؛ ةقيشرلا مالحالل

 0 2 ةموش نا ءاشي نمهب

 ١ 0 تخل ةءاكح

 1 راك. نانا دنع اهسالو نانويلا دنع ةدوبعم. تناك ةبزمر ةهالا تلا

 | ةركح ةدحاولا اباجر تع ءارولا نه طلما سادو نجا تاذ 5 ةمدتنم اهنواثع

 8 5 يرلا ا رم ةعدب لكحاره اهل ميقأو“ ءاضنلا يل ةقلطتم ىزخالاو

 اهريغو :تسانربو

 ا سيرا

 3 نيدابسرا ةباكح
 وسم لب يلانالا نم تال اراكيلم :لرااوتعت ريئاؤطسنرا نا يح

 نويل ماما رفظيو هنفل اخ ىلغرهظيل كاتبا كلم نللوع :ةدعاسمل اداورت يف نانويلا
 || ١ ليشا لتق دعس. راوسالا ماما سك اجا نيبو ةنبا فالخلا هياع ناك ا

 ظ 00 زمشلا نقل ها
 لا راداقنانا ةهالا نيزومانمو راتنمج تانب نه رعشلا سنارغ نا



 (موك) ْ 01

 هب يذف ام ميمو ايم 08 اهضقن امككال اهسفناةهالالا نا ىتح ةدودرم ريغ |مماكحاو ْ ١

 تناكو ٠ ملا لكهملع في نا نكمي بجوال شا يدوصخ ناكم يف [رتكم ناك أ

 ١ لل مدعو تاشلا امف نودقتع نوديقألا ناكو ٠ ةدويعملا هده اًداع ةننملا /

 نس ةضاقو ةضرالا ةركلا ىلع ةمصتتم :م انولثع اوناك ٠ ناساشو هملوب لاق ا ١

 دا لقيا تجرم ةروراق |

 دروكسل دلا' ةباكح ظ ظ

 ا( كف. ٠ سير يفلاو هنا سرام ة ةقمشرو لدللا ةناو نتؤلا ةهالا 5 مه دروكسيدلا 0

 ةدئاما ىلع تعضو يتلا مشو ةملالا نآفت تناكاهنال تاوامنلا نم راتيبج اهدرط 2
 ٠ مايرب نب, سيزاب:. نهياغ 0 1 الا يتلا بهذلا ةحافت |

 رطابرب رطوب رم يعافالك ةتثيه شفتنم رعشب .اهتواثع نومدقالا ءارعشلا ناكو |
 |١ اهنم جرخت تناكو محلا تنكس ءامسلا' نم تدرط ذنم لئقو ٠ امذلابسضخم ١١

 اذه ىلا لزت مل كبلعب ةعلق يف رحخ ىلع ةروص اهو ءرشدلا نتفتل ضرالا ىلا
 نا.هزلا

 ةنولو 201 ةءناكحا

 || اهنم دلوف وتينسب جوزت «ضرالاو رجلا ) اياكو سوتنوب نبا وه سيسروف نا.
 |١ ائعاط يم هنواثع اوناكو . ازوتو المسو ديرابسهلاو نوغاردلاو نوغروفلاو نانويلا

 اهيخاك بولا ةهالا ىعن ةتنبا ةنولب م١٠ جاومالا ىلع ظلسم ناكو نسلا يف |
 ١( اهنضاو روتنم: اهرعشو نيرا هنو ودق ناوعشلا .اهاكمردقق نينام ابجرتدل

 | ضيقت ىزنالاو ءامدلاب ةئظملا اهترلجت ءآضقلا ٌثيرضت .ةدعاولا اهديو اًران:حدقت ||
 ةيمورو انامزك يف لك هنوابل ناكو ٠ عيجاب .ةبضخ اصع وا:ةقدم وا فيس ىلع َ

 ١( ناككلا كاذ لزي ل نانبل ضايغ يل خذاب لكيم اهل ميقا ناساشو هلوب راشا امسح ١

 اممساب ىعدي انموي ىلا |

 7207 17 2ر1 717-77 ين 271277721908012 7219:1532 757

 تلا ةيعتسإ

 كيالي 0 0 ا ا و ا ع يشل



 0 (مي)
 1 101 تسنغلا يفتاهو رارس الا يف

 | ا 36 دادع يف لكخامملا نيلخادلا نا هائعم ام وطسيرا لاق

 || ةديدع تاياور ىعو راكحا وا .لقا موسر ىلع اوفقويل نكك رارسالا اومّلعتي
 ١ ا تحت وتدل اسر زورب :(متنباو سيراس ةصقب مهكذت عس أو حسرع يف 5

 : | ىلا ةش ة.شحولا ةشيعلا نم لاقتنالاو ةءارزاكر شدلل ةحونمملا معنلابو سشويسسلا مس

 ٠ ايات 257 ليل يف ةرهاظ حامشا روض ىرحا ةهج نم لثعو٠ ةندملا ةشعلا

 ظ | صاصق 8-55 نا مهلعجتو اهيلا نيرظانلا بولق يف ةبعرلا:يتلتل قوربلاو دعزلا
 | تناكرارسالا نا اكو ٠ ةايحلا هذه ايف. مهتاباوغ نع نوعدتريف ةرزخالا يف نيبنذملا

 |١ ةيملالا ةيانعلاب مهزكذي تينا تفتاه ناك ةليقتسم ةايجب داقتعالا بعشلل تنثت
 1 لكيم يف اهصخا ةديدع نكاما يف اروهشم كلذ ن ناكر ثالبقتسأا مه فشكيو

 .اناو ِ سياق ةرا ةراغم فو سوغرا يثو رودسا يفو ايبلوا يلو ندود يفو فاد

 0 ] كبلعب يف راتببج لكم يفو
 | 57 ةنا وهو ٠ ةروصلا هذه ىلع مالا ناك فلذ لكس يف نا اوربخا

 || نوعضيف اًريثك مفتريال سانإلا لبج يف ضرالا فوج نم كلهم راخب دعاصتي
 21| كاذ ذا .اهيلا رظانلا اهاري ةأرما هيلع ساجتو سرككا ربنملا ضزالا ىلع هطسو يف
 1 || برطضتو 2 اهاضعا لكو ءادعصلا دهنتتو خرضت ءارغفص ىرخاو ءارج ل

 0| ان امثوطبضي ةنيككا نال رارفلا نم الو .ربنملا نع مايقلا نم نكمتا الو
 01 نع ام بسحا ةومنلا بلاطل 0 اهدروف ةلاا هذه ىلع يو تالكض عب

 ا يف بيغلاب نقتل ةيفيكح نع ادروا دقو لاملا ىضتتمل اًتفاوم ةنوزيو مه
 ا | كلذ اودروا دّقف تالاكتحلا باحصا ايا كيلعب يف راتبج لكشه

 دذ أم (نازتحا َّىش .ث

 ردعلا 5-57



 (9؟ ال0

 ريزاما ان ينفرعت ال كنال يدلو اب كلنع يضغا يلا رهشلا هل لاقف

 53 مو اداورت راصحخ مسْلوع يديفخ تاهذ [لسفااب اندلا تقراف دو 5:ترباآل بأ ّْ

 ع اًريخ كيف ج هي كاذ يلهو كتعطز-يءارذ ىلف الزم الفط الا ثنا 0

 ١١ نوتيلب ةكحامم ةيواملا تزج-.دق كازا .يفلا اف كب: يبظ *ىطخي مو لامالا كيلغ /
 || ب ملاطلا ديعسلا .داولا اهيا اهزامتجاب كلل .تنذا ةحلالا ناذ كسا ىلع اًشافنم

 || بنكف كارب ديعتم انا مكسف كببا دج وعخش دج ىلا :كلهاتو كبحت ةملالا نا 1
 || يح هنذ نكامالا هذه .يف سلوع ىلع شدتفتلا نع يبا ا ٠ ٠ ينبا اي عرذت

 ١| ةنميرسلا رجلا جاوماك نورهف ءآسم لبذيو اخايض رتفي رهزلاكسانلاف حالصلاب
 || ريغتت نا :دبال هذهف كتافص نيسحو كارع ةراضنو ةوبصلا ناوفنع كنرغب الف اءانت

 ||| ةعوويملا كيلا ردانتو مالحا. ثاغذا فتكا كناك ةضاعلاو ةوقلا كن دقفتو

 ١| انو ساوملا فعضت اشمالا يو ربا ينو نيبللا شيكت ةكلا
 ( | .ةققام أطخ يف .يللاو ديعب هنا كلذ كل لاخي يدلو اي. نويشلاو مولا
 || لظلا م قف ةدئاز هيلع تنا يتلا ةلاطاو تيررق تا لكك .عيرس ةئاف الك
 || كلم كلسا لب لاخلا ىلغ دقعت الف نيسوق باق نم ىلدا اهءاهذ لب ىفتحم

 ١ تح اهل هو ةيضرع الاعفاو ةزطع قالا كسفنل دوزتو اقدصلا نس رو قا

  1ةأامح ىحتق ةديعسلا رادلا هذه ناكس ءاذماسلا .نم نوكتل فاصضنالاو لدعلا

 ىنت لاطبالاو ءارمالاو كولملا نم نيريثكك كاملت ىأر دقو ..: ةئادلا ةحارلابة دمحم ا |

 | ةلزإ» يخل كولا أر ةنكتو ينقل مالا: ىلا دوعلا ىلح هاب اًرئؤم مهنيب ناكل
١ 

 يف اودهاجو قطعا عبس يف اوبراح نيذلا 3 .مهددد 5-0 لطر#
1 

 || هللا قيرط ٠ ظ
 ةيايدسم ايا لج لولا لاح سا 5

 ضيا ىعدبو ةهغلالا ا ءارعشلا ناهس هعاقترا مظعلو اكل ليج نالا ىعديو

 تامدا كالا مكح هحذس يف يتلا دالملا ىلعو . هسدن ||



 ْ (”؟7)

 ااه ول نم رب هندعاس ىلعو هر يف فتلتف يعافاالا باجيو هعذاب نم

 ١١ كلا همالظو ليللاف٠.مالسلا راد نمو ندتف ةلطاتلا تازلللاو فوتو ةنايقحاو

 ١ كرا داسجا لوح رشنني نسح يقذ رون كلانه .٠ يعتني الف راهنلا اما هل لغدال
 ورنا نيبو هنا هبشلا“ ةجو ال رولا اذهو ءاسكلاك مهالظت هتمكلاو ايقنالا نس انلإ

 اندم كاذو مالظالا:هئازاب اذه امن انندلا ةاملسا يف نيتثاملا نيعا دين يذلا متل

 ظ 0 م رون نا عم ٠ ةظيلغلا ماسجالا ةعرسب قرخي وهف رونال يواعم

 | يزاال سفن باجيو اهنتني هدححاو ادبا نيعالاب رضي الف“ يقتنلا رولملا قومي
 ظ ' مهشعتيف اهنع ردصنو مهاشحأ جبايف نويواب وطلا كئازا ىذتم ف امص يا

 0 .نورعشيو هنورظنيف أعم دحتتو. حالا ةيذغالا 267 اك مبعم دحّتبو

 ١| حرفلا مي يف نويحم مهف. حرفلاو مالسلا نم ايدبا اًعوبني مهيف داويو ةنوقشتنيد
 | ٠1 اله نال مه -ىنبلك وشل نيل الف ميلا يف لالا"
 : ْ 0 عايللا سانلا همهتشي املك ذل قوفت ةدلو ارورس اهالعو مهبواق

 ةحارلا نكحاما نع ةدسعب ناعما لكو ٠ ٠ لييسلسلا نوفشتري نيذلا ةحلالاك مه

 بع .يذلا هسفن لمالاو فوكو مسلاو فيللاو عجولاو رقفلا»و ضرللو توم اف

  «ةلالخدال كلذ لكربتلاو ركضلاو قاقشلاو فوذسا نم رثكأ ةقشملا هحاصا

 أ قالا راد ف دينا ىتفيو هيل ىلع نتي ناك يذل كليات لاى
 ١١ اهيلع الا صاح هوبا نوكيرول ذوو ةقئاف هبسفن نم .ةحارب رغشو ةذللا هذه قاذ دق
 ا |( ةيطاعنا لق تاومالا:ضرا ىلا دوعي نا. نم ىزحأا هلاو قوت سفن اهتقاتو

 1| كولملا فاصم نيب .ءابا كامات ملف :.. اوم الا. تسنبل كلان انتايحو ةيقيقملا
 هيشيال ةنكم انام ارقوم الهك ىري ب اذاو رظنلا نعيو ثحني وه امفو ادعسلا

 دا اعماج ناك لب موغإ مهاوق دهو مايالا 2 دعا 2 0 خويش

 || هيلا ناسنا بحا ىأر هناك اللهتم هيلا رظنو هنم اندف٠ اهو يا

 0 1 0 : يقم م هتتاور دنع كامل فقوف



 هي وع عفا م 17 ف -_ |
 1 اهلا لفل ية ترويض هلع نع تع هدو "#2 لخ سجل عج 1 - .

 (؟خ8)

 ةفيطا مسن سبت ديعتتلا رقلا كلذ يف ةحعبملا نكامالا كلت يف ناءانعم ام لاتق ||
 ةحاصفلاب أملا نوضع ءاكصملاو ءازعشلاف. ةلطايباا ةيهذ اذوب لزاما ربك 1

 ةبب رحل مهتدعب نوتاي نوبداحلاو . ضرالا ىلع مهاغشي ناكح ام مهنع نيحراط ١|(
 ٠ ٠ يدبا عيرىلع ساجيرخالا ضعملاو ٠ ةيذاال ثم> ةيبهذ ضرا ةعشب يل اونرتيل ١١

 اهناب ةيوامسلا ةطبغلا نع رثعي ْنأ نم معا ايش دي /يماشلا ءارعشلا دحا نا 3

 أه دوعوم نكي مل ةداعسلا هذه. ناو ايندلا ةادحلا باعتا نم امش لقا بر عون 2 ظ

 تاداكسملا تاحصا ربخا٠ : ضزالا ىلع اهودبا يبلا مهلا عا نيزاتمملا سابلل الا أ

 يفاف قو« ىلع هب يفيزعت ءيش ىلع اًدبا شتفتال سلوعل لاق ليشا حبش نا ||
 ليصحت ىلع نيرداتلا ءارقفلا نيثارملا ىفدا ةطلس تحن ضرالا ثيرحا نارثوا ||

 .حابشالا لكولع انه كلما نا نم يرورضلا مهتوق ١
 3 [ءالاهذه نم ساوع نب كامات جرخ مث :هنم ْدْْوي ام نولناف ةمالعلا لاق

 نع عفرو هردص ىلع اعوذوم ناك اممظع المج ن نك هسفن نم سحاف ةفرخا 1

 راد: نع ده لك هب قد_لا رطقلا نم و هيلع مالا 'ناه دقو |("

 ةءاركا لها رقم ةزيلا ناشلا غلب ىتح هردص حرشنيو همزع ددجتب ءايقشالا |
 ىلع تعشنا اوساسو ةكامملا ريبدتت اونسحاو لدعلا اورجا نيدذلا كولملا نكسمو
 ام ىري. هلع لالزلا آلا ىلع نايظلا لادقا مهملع كاهلت لئقاف ٠ ةمكسوملا نوناق

 يرا ثيح ةرهزلا ةعئايلا جورلا ىلع فرعلا ةيكذ ثاياغ يف مهدجوف هابأ مهني
 ةفيطللا يدنلا تابهب ثنقت نا اهلعجتو ةليمجلا نكامالا هذه يقست ةيفاص ةديدع ||
 ةييضشلا اهتاخن ررككو.اهديرغت موادت توصلا ةمّشرلا رويظلا نم ريثكو ٠ ةلضاوتملا ||
 ةسناد ةنبشلا فد را راعاو ةعيدبلا ةزاهزا روغش مسنت يدالا عيبرلا أعم ىريف 1

 رسول الو ةداخا ةسداهلا ىرعشلا .ةراوجب كلانه رعشي الف ٠ اهحاودا ىلع فوطقلا ١١

 كلانه ثدحيالو . ءاتشلا ريرهمز ةواسنق هنع ردنصتل تغصعي نا. يلاعثلا حيرلا ||
2 

١ 

5 

 م
1 

1 

 | هسا هناتساب 50 ىلاعلا عملا لام الو امضاوخ فكا عيجنا بض# برج



 1 1 (؟١)

 ١١ ناكو قولا ةاضق اونوكي نا اوقحتساف : دالكرمللا ىلاها قالغا بذه .كلاثلاو
 0 مساب نيفوزرعملا سنروملا ىلا نوبنذملا مآسي ناك مهمكحلو ٠ ٠ ةقلطلا ةطلسلا مهل

 0 | ءادوس سبالع نيستكم' ريضلا تيكش لاثم اوناكف نوه راتورجام ما. وكيلا

 || راتقلا مالظ ىلا 7 حدر عراتملا لك ىلع ةحنام يعافالا لثي مهنبجو
 وع لاجل مق ىلع رودي نيرفاسملا ةم ةنهاد فيريس ريبشلا صللا ناك هفو

 8 007 نما لبق :سيناد مهبا بضغ ذيفنتل نوسمخا دييناذلا امعقول حري

 يل ةدحاو ادعامه ٠ نول مكن ديس +1 نهجاوزا ةدعاو ةلمل

 كلم كلل ارت كانه ٠ معئادلا باذعلاب ابوقثم اليمرب اًدبا يلق ن نا ىلع تاوت يلا

 ةبقث ةضض ةقعاص لمح ناب راتن> هماركأ مدع وهو ةكترا ع رفك« يلاست

 | اًدبا هف رودن بالود نط لا لع ناب نونيمل هماركا مدع نع نويسكلو

 || مالا: ءآقلا اًقغاضم اب اذع بذع لاظنتو ٠ ٠ عراقملا ا مرطذطم بيل قوف

 نيب م مضوف حوبذملا هنأ مل ةهولالا ناحم#إل هتدئام ىلع هعضوب هكترا يذلا

 || يشرق نيب امو فا نم نك الو هيتفش نم اههزام جري نيهيلخ

 ظ هتعاهدم# ةنتضاع' ير بت اهتن يتب نا 'ءاج الك ا
5 

 ا ةداعسلا ف

 |١  هراهصأ ضع سفن ن ١ع لاقف ٠ ةداعسلا 7 راشا نيئنانويلا ٠ ءارعشلا كح

 .ةرولا» ةعصرم اًجورعو ٠ " لبلا مذلظ يق نق قر اخ نوكت انيح 0 1

 1 لاختو روجيلا رغت راحما لظب نولظتسف مهكاسم َ طسنت وللا يزمرتلا
 ا نارا سراع ةديعسا سفنالا هذه ضعيف ٠ مل اد حرف يف مهو ةيبهدلا زاعألا

 | 4 3 اذبا حوفب رطعلا نكي عشا 1 اهتداعسو ٠ دوعلا ةمغنإ للهتو

 1 ف دعب دوعتو .نينسلا نمفولا ةدم ةديعسلا سقتالا كلت“ رّثم اذهف .اكانسم

 َ - ذ اهسنيف هنال وعدا ناسسنلا رهن هأسم نم برشت نا سغضرالا ىلا ةدملا

 ْ دال ا ةظوفحلا ةداعسلا 9 راذس 1 57 م ليجريف درواو ٠ لؤالا اهدودتو



 (ودعر 00 ١

 كتتوقر كلوح ىلا كلذ ترس نكلو قالخالا مراكك ايزدلا يف تفصتا كلنا معن ا ّْ ظ

 مهن نعش لئاضفلا هديب كوصخ نيدلا مه - انع تلفغ دقو ةهلالا ىلا ال ا ئ

 نا تفل كناكحو مهيلعال كينفد لع تايكتاو لاممالا كلت ىلا كوده | ٠

 ترص دق نآلاف ٠ ةنم فت الو نئيطتو كلب .حاترت له اهنأساف اًريسا اهل 'نركت |
 عم اًديخو تيسماو ءاير مهما تلعف ام لعتتت تنك نيذلا كاوا نع ادرفنم ١

 مالا ناسنالا لامتال'ايندلا يف ةقيقح ةيضفال نا تملع ًاله:ةماوللا كسفن |
 دصقلا اذه نم "كي مل اذاف.-. لمعلا ىلا ةتقوو هيلع معنا يذلا قلاخلا ةاضرأ هلعفي ا
 ناديا تانسملاب ميياجاو سانلا: ءارغال الا ناك[ لعفت ملتناد ءادر وهف ا

 ةادضف انسحب هوازنام نوذعبف مهقفاوي امالا :لاذرلاو لئاضفلا ىلع نومكحي الا
 انه اه1 ميمقلا نم نيسللا نوزع ال رئاصبلاو راصبالا يحب م ةليذر يح ةس) امو

 لا عبس ايلف . موهقمسا ام نسخو هونستتسا نم مم ربظت ةيهلالا راونالاف

 | ةماقاب لدعلا مكسللا هل هلاق 1١ تبثو. ةفسالفلا رابك نم :ناكو.مالكلا اذه م ْ

 هام لاوتساو هنساع تّضَقَنا ةفعاص نأكو هردص قاض ةغمادلا ةحفاو ليلدلا

 ىلع لصحو هلع ميبق هل نايتساو ةتايح يف. هاسن ام كرداو طخ ىلا هسفن ىلع ١

 : . لمعلا يف ءابرلاك هسفن بيذعت نع اليكو راصو لجتملاو يذلا !

 مهرجو واعي نيريمخ الذا ءامظعلاو ءاسورلا نم 11 كن لعن كاملت قارو ظ

 5 م مهرظ نم 0 نودعتريو فونلاو قالا مهياع يلوتسيو ةباككاو نزلا |

 مهلع ةينا توملا نونل ف لوا نبا ممزالت ةلئاه 0 نودجحيو مهضيلا : ظ

 أ... ناذعلا ميلا نم مه امم نوصل

 اًضلاو ةاضقلا يف ْ

 مهو ةرخا ةثالث ماما ةكاتحلا لت سفنالا نااومز رايكيزو يفت لاق ١ ٠
 نس لرالاف ٠. رونيجا :ةنبا ةيروا راتب مهتدلر نيذلا تناماداهزو كاباو سونيم

 ٠ .ةحلالا ةبحا هقفرو هملكو .نيجا ةريزحن يف كيايالالا تبارك لالش



 ت1
 ظ ' ايضاطم قال ةسرذ كلذ نوذخت" نيددلا ىرعب كساب نورهاظتت اوناكب

 |١ لب ارش لسفا ميلا محلا حاض كاذ ذاف هبونذ نع مهلأسي نا ىلع أرق 2

| 

 قلل ةيسنلاب مهل قوتخ ياف دابعلا قوتحم تقا كنا كلوق امو فاصنالاو |

 1 ا فكرللا

 | نوبنعي ارتك نين سئاسخاو اياندلاب اوشاع :نيرذلا'نمانلا نم نيزيثك حلرنشنيمنر
 || نييذلا' نيقفانملا ةرنككآ ىارو ملظلاو .عاداو شغلاب. .ةورثلا ءارو اوعسن مهنإل

 ظ يقل امفن ةدضنلا # نم: اورتتخأ نيذلا ٠ .الوهف“ . ةجاذسلا يوذ سانا نوعالتو

 |ادعبتالو امج مظعالا باذع قوفي اب اذع اوبذع ةملاللا عفرت ةم دقق معا يب
 نيس نبض اولا. ,تاجوزلاو مهتذلاو اوجيذأ نيذثلا ءاتبالا رظنو ..شانلا نم اًرُش

 ١١ مهباذع نكلو مهءاَسقا» مهشجت نوغتبي ام اولا نيذلا نينئاناو ٠ نهجاوزا ءآمدب

 ْ  نيقفانملا نال بتسلا اذوهو محلا ةاضق هدازا انم-اذهو «نيتفانملا نه امج لقا

 ١ ادي نان.نورثؤل مهلك نيدلا نيدحاطاك ءايدرا طق اونوكك ناب .نوضرنال

 1 معاقل ةسيرؤ ةيقاغلا مهتايضف نينخت مهعاتلا ىلع ديا اراسجيو نيطاصل

 || دس كرا اوهضأ ىوألا ة-هلالاف اهنأ ن نيقناو ديغ مثواعجيو ةددفا نع مهودعببل

 ْ مر اس تردقم لك ضنا نوري عنف مبني ورق ا لوح

 اياذع 30 'ننذلا وفيفخ ةءاسالا وانسلق اننادلا هذه يف مهنا ف مئات ىأر

 : لها نودقتنملاو ٠ بئاعملا اوحدم يذلا نوقلقلاو 'نوبذاككاو نودونكلا مثواز | ص

 نيدلا كاوا اريخاو ٠ مثلا ب 3 ىلعر الا اورغب نأ ْي اونغر نيذلا داسفلا

 (نم اباذع دشالا نكو ٠ قوقللا بايراب .اورذاف قئاقللا ىلا :لضوتلا لبق اوضق

 كاع :نيذغلا ةقالغلا ةاضتلا كاملت ا قلاخلا ةينغن نورفاكلا ن ناك مخي:

 يدم ةربملا لعف:ىل نظاواو مركاف ريخلا ىلا ليما تن

 | تيلمفايلإ يعاالو عيمج,لا عم فورعملا لمعو قالخالا رس

 ةودخ نكلو سانلا قوتد نم كيلع + يش ال سوتيم ةباجاف ٠ نتوأو هيلع مالأ

 دعلاب كراختلا ن٠ ةلادعلا هذه اف ٠ هذه ىلع كلت تاضف دقف ةريمك ةحلالا

 01 : هد



007 

 هر نايف لغرت يتلا عماطلا ىلا غابت ال امال ةئماخ دوعتف امدلا نميدتغت نإ '

 ىلع قمت مث اهسفن ىلع [فقان امس بصت اهناكد سلا ةروص اهبرقبو ءاهسفنل |
 فتاوهلاو ةسعيظفلا.سواسولا ةروص تنياعو :ريخلا عنمو ديغلا رض نعاهزع ||

 . ةيدرلا مالحالا ةروص ترظن مث . تاومالا ةروص ىلع ةحمزملا تالادخاو ةقاقملا ٌْ 5

 هذه عيجد : مالحالا ةروص نم حبق اهب اذاف قرالاو قاملاو داهسلا ةروصو 1

 ىلا م تداو مهتدراف ايندلا ةاملسا يل اهباحككا ىلع ةيلوتسم تناك ةعرما روصلا ||

 امتألماف ةمللظلا رايدلا نكس ||

 ىتح (ميظع يود ىود ةنكسو ضخم ,توضب. كامات نوتيلب باجاف
 يحبللا قامعا ىلا .طبصأو رهن ىلا لوحت ليللاو سواك نب بنالا ١ بدالا قامحا |

 رادقالا تحس .دق ءامحالا نم انيلا مداقلا باشلا اهيا ( نييناتبتلا دعاس هنال ١

 شتفتل .ةيرللا كلوخا ىنكلو كوبا نيإ كل لوقا الف ناكيملا اذه يل كلوخدب |!

 ةهج نم ىرتف هءارو ىعست نا الا كلا نسدلف: ضرالا يف كام ناك ةنال هيلع ||
 كنكك اذعسلا كوالا نكسم ةزيلا ناشلا ىرخا نعو ايقشالا كولملا نكسسم راتقتلا ||
 جرخاو املا عرساف ءاقشلا رادب كايتجا دعبالا ءادعسلا راد ىلا باهذلا ىلع ردقتال ||

 يتكلم نم الاء ١
 ىس همزع طشال 0 ا يف راط كاملت نا لمخ ةزوالا هذه يفف أ

 يذلا فيا ملاظلا اذه ىأرم ء نع داعتب الا نع سما ٌةفقوي الو ةسبا ا نع دعب

 ءاضشالا زاد 0 راترتلا نم ابدرق كرب هب اذاو٠ تاومالاو ٠ ءايحالا تاعي ١

 ؛[يبالا .نح اذ نم ةيمزكا تفل تي تدم ما تلال

 فضعد ربرمزلاو ٠ ةنابنلاز هت للظر لدسنملا مالظلاو ٠ ٠ ضرالا طاسب ىلع ررشتنا ول ا

 قامعالا قاما ىلا اهب يربو ةحاشلا روكتلا ديمالج عاتق مزعرع ا |

 ةنزملا نكامالا هذه يف هعاتسا نكحال ام اهنع ردصيف |

 راوتلا. ةمدنلا ةيواحلا لف افوئم نم داتقم ةنابار سا رمش كاملت نكللا 0١"
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 5 اهلخدت ال يتلا ةملظلا كالا هذه متقن نا كإ 000

 ١ كح اطرتلا رضف ىلا ةملظملا قيرطلا هذه يف بهذا رادقالا كوعدت ث ثدح 5

 ظ 00-- يتلا لالا ىرت نا كل نأ قر مكوه هسرع ىل+ هدحت

 يح يف رهو ارسم كايات راسف : اهرما ةقيقح ىلع كفقواو اهرارسا ىلع كعلطا
 9 ادع لامرلا نوع د يتلا حاشالاو حاورالا ةزاك نم هددها امم بارطضاو
 ١ تدمتراو :تيحلا ءاد هازعأ نوتيلب يدنا نيس فنقو الو ةيملالا ةبيهلا نم هل

 ظ دهجا مث براضت هاللجر تأمر انعر هسار رعبس ب صتناو عانق هبل راطو ةصئارف

 | دق سيعتلا ساوغ نبا رظنت تنا فيخلا هلالا اهيا“ لائق ملكسمتلا ىلع ةسفن
 اس 3 7 كزي موا كلنكمم يف ناك اذا هبا نع كلاسي كماما لثتما
 1 ظ نضرالا

 اي ةسرع رس سوننإلا نم شرع ىلع اسلاج' نوتاب ناكو

 || نم لجر رظنم ناك 30 ضمغم ةتلبجو !ًرارش ناحدقت امهنككو نينمعلا

 | اهرئاخم نم جورخلا ىلع ةنمدملا ريغلا تاناوبللا نيعا رونلا تي اك ةجعزا ءآابحالا
 || || يهد املا ون ةنا ىلع لدف رظنلا املا ددرب ةسلاج انيبرزورب هئازاب: ناكو المل الا

 | اهتفصنع اشر تستكا دق اكو ةغن ديزي اهلا ناكحف هناق ةداتم ضطلت

 | تازو ٠اهخرق نع ةواسقلا يهز ةفصضا تفك يرداال ا ةييحلا

 ضبقتو راض اشحو لثت منرلا ةفيخم تولا ةروص يهو هلالا اذه شرع لوح
 ١ أ دكتالاو مومهلا ة ةروصو ٠ ضم ياخ فيك اهزيدت راعالا لجانم اهدسإ

 ا مهن ذرحاو سانلاب, نظلا ةروص'اهتازادو ٠ نوللا ءادوس يهو اهناج مو

 ١١ دقحلا ةروص مث حارملا ةريدكح :آمدلاب ةزطلم ماقتنالاو راثلاب ذخالا ةروص
 1 9 ىلا ةروص 0 ٠ اهسفن دران درام اهدنب لختلاو حت > ملا ةروصو ٠ ةضيباو

 | مغ رطفتتو اظيغ مدت .عبطلاو ضرخلا ةروصو .اهسفن قزق ألا
 2 ةنادخلاو ددغلا : ةروضو٠ « ئس 216 ل لالعخالاو لخلا 5 هروص تذهاسو

1 



 ( وب عور

 تاعفف موسم يفتي نا ةيهولالا يدا يتتار ذا اهل ىنست قع نمزكر رشا ا
 اوماقاو يزيغل هلثم نكي لفاح أم لف عنصدقر يروج نم دايعلا حيل كاذ ا

 ىلوتفدو ينج دامر هيف يذلا بهذدلا ء ل هيف اوعضو عنصلا بحت ايرض ل ١

 نوعرقي و دود فلا .نومطاي و روعشلا نوفتنيو بورما نوقشي بيحلاو اكبلاب ||
 يعم مهتاوذ اوقرجي نا ول نودوي مهنا ىلع اوناباد دادلا باوثاب اودرتق رودصلا ||
 نال مهنم ٠ اير ضحم يه رهاظما كلت نا عم ةردكم ةئيسل يدعب ةايلا ناو ||

 نيهر انا اهو حدقلاو مذلا اللا يعدتمت ال ةتوتمم اهعمجا» تناك يلاعاو يراوطا ||

 يلع ميبلبف هاقراضعب كلملا اذه نم ًامرق ناكو ٠ ٠ ءاهشلا فيلاو باذعلا ْ

 هوالغو لسالسااب هودسسقف اطرغم ا اناذع همد دعت مف نداو مهكلم عم يعاسلا ش

 ما هن ا مهدحأ 0 أمسلا ا اذع هوقاذاو ههجو ىلع هوبحتو دويقلاب ||

 نع كتريصب تيم فيكف ناسا كنا تدسنو أت اذالف كلثم ارشب نك |

 نا دب رخآ لاقو . مهنم تناو أهلا نوكت فيكف رشب مهو كفلس نم ركذت ||
 براخ كلكش نال رشبلا نم تسل كنا لوقت نا كل قي .امكبتم هنعلو ةنتش ||
 قلملاو قافبلا بابرا نالا كنم نيا رخا لاقو. ةيناسنالا تافص كنادقفل ميعأا

 ريسا تنا اهو موقلا كئاوا كافج دق سانلا ىقْسا ايف مهتعفرو م متدعسا نيدلا |

 ةملظعلا كلتو ناوهلا اذه. زعلا كاذ لدبت دقو هيف تنا امم كل صانمالو كارسا ||

 ظيفللا لاق. هسارب ضرالا طن مالكجلا اذه نازرفوبات معم ايلف ٠ ةلذلا هذه أ
 باذدعلا نم هل ةحار الف هباقعا ىلع ”هوفقواو لالغالاو لسالسلاب هوبا ديبعلل ||

 | نوكيام كنم نياف كباتع ءدب اذه ةيهولالا ىعدملا ىليانلا اهيا سراملا هادان مث
 1, هيبرقا ىمد قدح ريس تراقلاو اذه ٠ لداعلا مكسملا سوئيم مكمل دعتساف ا

 راد نم مداقلا باشلا ىرتل حاورالا تمار ميحنجلا كالم هبف يذلا ناكل ْ

 كايلت مهنم اند ذاو ةلوهلا قيرطلا هذههروبع نم اوبجتو رظنلا هيلا اولاطاو ايحالا |
 ةسلالا نم بوبحلا تناملا اهيا هل لاقو ةبحص يذلا :نوراش يعاسلا ءاجن اوف |



 ش ( ه١

 أ تيكا نم كاملث اند امنف ة ةدامصلا انايدب ؛ ضرأالا ىلع ةفورعملا ةيوامسلا ةبرلا هذه

 |كماو هيف دام ناكتملا ناب رعُسو ضرالا نطاب نم دعاصت ريف توف 0

 رامز رح باق قفخت قعاوصلا تاسراو تانعزاو تقربا ءامسلا ”ناكو اب. ارطضا

 ظ فايد قرعلاب هج حيبسو هللبج للكتف كالهلا ريفش ىلع هنآك عاش كيل

 دق لاقو ايغتسم اعراض ءامسلا ىلا هيدي و هرضب عفرف همزع تدطو ةماعلا

 رثف فهكحلا باب لصو ىت> لورهو هلالا اها كلب تئعتساو برالا غولبب

 ذ ةهنه ةمسملا حابرالا تعطقناو لوخدلا نم عييت فيثكك ١ ناخدلا

 ةقيس 0 هنأ روصت قف كاملت ما ٠ هدوع ن* اسلي دقو (راخ هنفر فقوأو

 ١ (ءابشاو سماد مان يف 'ىولي اون ولعب نع حمف ةلئاهلا تاملظلا يف لخدي
 ظ . ىلع ةيحو ٠ىطاوش كر مث. هفيسب |هقرفيف رويطلاك هلوح موو كرت لظلاك

 ظ )ا نوراش ماما اجاوفا نولثتم مهب اذاو٠ ٠ ىدحن اإل تاومالا خابشا !هيلعو رذقربن
 | رم ىلا مههفديو ةمارصلاو ديدهتلاب مهلماعي هنكلو ةناهاو راقز وذ وهو سراخلا

 أ  ةلصويا ب براق يف ع لبق هلخدا كاملت ه هنم اند: نيحو دردحلا عماذم هتمركح

 || ذشاو باذعلا رم يساقب لجر نيناو بيمن كاولت ع كاذ ذاو دصقي ثيح ىلا
 هرركحلا نم ثاعف اذاهو تنا نمو حوتتو نت كلام دعب نع هادانف لاكتل ا
 -سعري ناكح يذلا أ قرشلا يف ناك كلم مظعا , لباب كلم نازرفوبان 5١ ةباجاف

 || يقدابع ىلع قيعر تلمح يذلا انا رمال ًالاثتما لكو نعيد يسار 3 عيمبلا

 || ىلع نوقرحيو ةبكحر لك يل وثهتل يلاثتت هن تعضو الكبه تقاو ىسق تلا

 ا ابكر يركذل ةمظعو يردقل ةعفر راهنلا فارطاو ليللا «٠ ٠ انا بويطلا يجاذم

 دن هيلا قوتت ابن لك اعماج ينياجي ناك ةرسملاو دداوسلا باجي ان الا كفاال

 مذا اصلا ناعبر يلاناو فىدرلا ن نارب ينتلانف ينيع هب رقناو يرطاخ هي هيلا حاتريد

 1 بهو رذلا نمالو ةمظعلاو كلملا دوج زيلا ةدالهم نما تميش ينسي 5
 4 رمضت يهو (طرفم اح امحا ”تدكو 5 237 ةجوز يل توا دقو طلستلا

ْ 
ْ 

 ا م



 وبال ر 4

 لسيالاو بيري نبا ةحلالا دحا هنا وهو رخا لاثم لف نوراشنا اما ءاهنم برشي نم |
 رخا ىلا "ئطاش "نم براق يف عاطقنا نودب قوما قيقلا هر مرهم نوراش ||

 .ىلمفاالاو ماركاب تنفذ نوكتت ةثملا ناو رمحا سلف هل عفدي نا. امهو نيطرشب ١١
 كلذ نم ةباغلا ثناكو :٠ سكتسلار هن ئطاش ىلع ةنس ةئم ةدم دوتن نا سفنلا ||

 نا: يمنهملا براسقلا بحادل غوسي ال ناكو رباقملا يف ءانتعالاو ىلوملا مارك

 ةنس سحب ضاقتف لكم هلالل ماركا كلذ نع لفغ ةناالا هنف ءاحالا لس ظ

 سو ورا ثلثنا :تللككا زييردم .ثنيخ ةراسغم ىلع نوراشا رهن يف نيكل

 دجوي و ٠ عوجرلا رق مهنع عفريو يدبإللا . هجيأب حابتشلالا بري رابراس وعدملا ا

 راتزلا ةهج نم هزيلا ناشلا ةهج ىلا دوت. لوظا ىزخا قنرط
 كاملت عرشف ٠ ةنم ذخؤي ام كاملت عئاقو هباسك يف ةمالعلا ربخلا نواناف لاق ظ

 ىعدت ركسعملا نم ةبيرق ةنبدم قرط نم ةفيخلا ةكحامملا كلت ىلا لوزتلا يل ||
 هذهو ميدبللا رهزا نم نوراثا رهن ىلا يراسلا ةنمزد م تنيك تاذ اينورشا ||

 ةنم ونديال يذلا فيككا هحخس يف ةرهش لضا يف ةنكركرخص ىلعةمقاو ةنبدلا ١١
 رضلا:فوخن مهماعناب ةنم وندلا نوشاحتب ةاعزلا ناك دقو رذككاو فو لها ||

 يتلا ناويتسا#ةامسلا .ةريجبلا نم اًيتيربك اًراخ فذقت تناك ةتهوف نال كالهلاو ||
 تاسبنلا نم ءيش. !منازاب نكي اذلو ءابولا رشنتو اهنم ردصي ا ءاوحلا دسفت ز
 نم حجي ناك ام ابلاغو .ةدفالا_شعنف بهي سن نم سيو رظنلا رض ا

 كلا: ناكس لمحيو اًمالظ راهنلا لوجيف ءآّضفلا الع فشك يت ناخد 0 |
 سلابالا نا نيدقتعم ءالبلا اذه عفدل نيالا ميدقتو تالسوتلا مفر ىلع يحاونلا ا
 ربعي هنا كاملتل 000 . ناخدلا اذه. منغ ثعبنف نارينلا ريثتف منهج يل ف جيعت اها |

 راتيبح نا نقوم افرانم ةظحالم ت تحن تاومالا ناد ىلا نظف ناكولا اذه نك 1

 3 نءو ٍررض ةسكع نا :نؤد هرودعب نوتيلب نذأتسي ريكزام لسناو ةياهذب اه 7 ا

 انيعتسم ناكل اذه ىلا َرْمَقْلا زون ىلع بعذي ناركسعملا نعال!" درفتا نا دعب



 ظ ةيفشلا

 ها تاو ٍهنورل ًًئيرط تحضو تقشناف هناطوضب ضرالا' برضف نوتيلب
 | 8 هانم ما: مويلا كلذ ٠ نم 209 عوبشب ؛ ىلا تاوحنو عومدلا ةقراذ ةدصحو

 ابو نهطللا يا سوربافو منهج يف حزي يذلا يا سشكروا يعن محلا
 ظ اا ىلع ةلالد جرعا راسي اوثك ٠١ اريثكو ماعلا ىغ عمجي ناك هن ىنقلا
 0 ا متصل نم ثيصي اغا ىنفلا نا ىلا رمز ىمعاو ءطبب لصحت افا

 ملا دس وهو ضرالا نط يف كلم ناك نوتيلب نا ىلا ٠ امدقلا راشا

 5 و .نابو تاعورزملا نم. ةحئانلا ةداعتسلا لاثمو اهفوج يف يتلا: ةنيثا
 راتنم حر تحن ةدم ضرالا فوج: يف ام ا[ ىقبي يذلا عوزؤملا رزبلا لاثم امه

 و ,. ٠.0.11 ديجلا ثقولا يف ولاوا يف رهظي نادملا ءامسلا رطم يا
 2 01 ةيبانملا المع وا نازل

 000 نع ةدمعب تناك نسر( موه معز ىلع نوتياب ةكام نا

 : ذاو سمشلا .ةعشاو ةرازح نم ةمورحم اهناب نومتزياوناك يتلا ةلوهجلا ةيحانلا كلت

 لذ ظ ب ليق .تاومالا رقم اهلخاد يف نوكيف ةيضرالا ةركلا ةيفيك انسح انفرع

 سار ةراغدو ايلاطيا يف نرفا ةريسجب ةزاغك ةريثك لغادم نم ةكلمملا هذه ىلا
 ْ ا !يدبالا مالظلا نورب لخدملا ىلا مهوصو دنعو نانويلا دالب قرح 0

 ذللا مجولا يأ نوراش زهنو سكشلا رهت مهو نيميظع نيرهت ىلا 506 م
 نوتجالف ديو الا زو 0 تلا داو ناكم يف ن نايم

 ما لسبق» انداكرا ىف ربنالا دحا رحم ىلوتت ةهالا تناك كيتسلاف

 لالا فاحت نا كلذ ىلع ازجلا ةنم تبلطو نييناتنتلا برح يف راتيبج تدعاش
 اي توللإب ااذك يناجي وا هب تفل ال.نم صاقب ناو اهنام قجب ًامئاد

 اا لآ ضرقتو .اهنم .برشي نم تق ةداحم رهنلا اذه: هايم تناكو يدبالا
 0 9 تارم عسسل رودي هارحب نا لقو٠ محل رهنا ن 3-

 دج .ةدراب ةهاممو ةروأاب نالا ةقرارسملا ا داكر | يف دل ىف داغص رهن



 ( "مهر

 ن« يذلا بسلا اذهو تابح عبس ايده اطصاو ةثانر اهتحاذسل تن 7

 ثقولا كاذ نم راصو اهتتسارك ريط عضوو محلا نم حورتلا نع تعنم هلجا' ئ

 لع نيمسق ىلا ةنسلا مقو سيراسل قر راتيسج ناالا ءوسلاب زب ريطلا اذه ١١
 مسقلا 2 ميحجاو تفردلاو عيبرلا وع مسق يف ضرالا يف ىكست نا اني دزورب / ا

 رخالا

 بونذلا ملظعا نم ناكو تمصلاب ايزيادا ةنيدم يف لفتح سي راس ذايعا تناك 1

 يعد اهدحا نازخا نادع اذ ركذو٠ ذايعالا هذه رارسا .نم نوكي اه ءاشفا ٠

 يعد ىلاثلاو ٠ انشا لحال عتارشلا ثرئس نيفزاس نا مات ايروفو ممشحلا | 1

 ضر. ناكص هن ال ريزتلا اهل نوجذي اوناكو ٠ لولا كضانالاو ايلامزابمالا ١|

 اهجناذم نم رمخلا نودعمو تاءورزملاو راثالا هموط رج

 : ةينجالا هاللا نم ايرالعم ع 7

 ١ نوتماب 17 ا

 كلملا | سلفا نييئاتتلا 3 مهراصتنا دعت نقر دالوا ْنا مدقت دق |

 ساجي :ثيح قوما سفنا ىلع طاسني ناك اهيفو مدجلا ةكسمامب نوت باصاق |
 عيطتسي دحا نكي ملر يهذلا ناطوصاا هدمو شونبالا سشخ نم شرع ىلع[

 اهنم جورتلا ىل ع أمف نمت دخا ردش الو ةنع غر هنكامم جبلي نا

 اموركم نكي ملو ةرحرلا ميدعلاو فيخاو يماقلاب نوتيلب ءارعشلا تق دق 1

 مانلا دّحلا يف نمسازاس 0 هين ةدولوألا اسسرزورب هتثباب 34 ناب راتيج ؛ هدعرف

 اهفطخ روهزلا فطقت قث هتادحلا ديا ُْي اهما نع ةديعب اني ورب خناك اهب /

 مو ةعوسمل اخ انداغ رفؤ دوس دامح هر يتلا ةي ةسهذلا هتلدع ىلع اهعضوو نوتملب

 هلالا انما ة#ا فيشوت نم باضتغالا اذه اناء وشن يتلا اناس اهتراج نكشلا

 مب د لعو نأ رباع دال يف تدك ني راس نا 3 كووول يذلا 3



 5 ذة 4#

 ١ لع الفا كتنإا يهو اهتوتسملال نم اهلّمخا قو اًنامز اهلع تشنق نا دعب

 ”قلادطا ىذحا يف هزات تناك امدنع موصلا_تخيف تناك انيبرزورب نال كلذب

 1 (موس

 تنكف ضرالا لكيف داسفلا رشتناو لحلا معو طحتا داسف ةثبنتالو اهئاشحا

 | ةودغ بت ءاكللاو فصعت خابزلاو (سراق درإسلا ىرخاو اًديدش ملا "ةراث رت
 كيب ٠ :الكلا ىلع وطستر ساوككا:رويطلاو ىراوتتو طقاستت كاوكاو اسلغو

 تأر ذاف ٠ رقريح يف سانلا راصو بطرقلاو :كوشلا رثكو ناوزلا انف تاعورزملا

 ' تدانو اههجنو نع آلا: تح#و اهساز تمفز ضرالاب لح ام ةمئام ةعالا سوناغ

 ضرالا نع كبضغ يعفزاف الاطاب بهذ كبعت نا عرزاا ةهالاب 00

 . ةسوتم كنا مل ناو كتتنبافاطتخا دنع مغرلاب تحتفتا دق اهنافتابرضلا يعنم

 هيلع نيدو كنان كراخال نك كيعي ينطوو ة هسرغ ينال ناكلا اذه ا

 ادق محجلا ىلع فرشاز اهتانثحا يف لخذاو ضرالا لوجا نا يفاكما نم ثيحو
 ' ةكسيم اهنا ريغ هجولا ١ ةرهفكما ةقلق .ةنب زحأ يمهد اني رازورب كتبا اهف ترظن
 | تاظف تالا فاش اهازع لاقملا اذه نئيراس تعم ايلف هكلم ةأرءاو يدل

 |١ اهتانغ ثنكرت نا ىلع اهلم اهعجو ند ٠ مظعا ناكح اهماه نككو ةدن ةتماص

 ١١( راتشج ماما تلثتماو :اههجز تطغ ءامسلا ىلا: تاصو ملف يلاعالا ىلآ ريظتو
 | دعك ناف كندر يمد نع كلأسا ميظعلا اهيا كتنتا :تلاقو م 06

 : . انيرازورب تدجو دق يللا .٠. اهل ىلرتو :كتنبا ةلاح ىلا هلت الأ مالا ىلع قش

 .[| ةقيقطلاب اهنال اهصيلخت بجاولا نء نا اهباجاف - هيلع يعمامم اهذاقنا ىلا كبلق
 ١١ يغياي الف ٠ ءانل ةناها كلذب دل الف اهتاذ يف ءايشالا انربتعا ام اذا هنا ريغ انتنإ
 |١ نابالا“ كركذا :ال ناو يديرتنا الا سيراس اب كاع سلو ثدح امم لجن نا

 أ اهعوجربكدعا اناف كنتنبا عاجرتسا ىلع ةرضم تمد ام نككو راتببج خا وه اهشبرق
 اذ هه لاق حملا ىلا اهطويه دنع مودلا تظفح دق نوكت نا طرشب ءامدلا ىلا
 مست مما ريداقتلا نا ريغ اهلا دوعت اهتنبا ناب قشنت تناكسف سيراس اما ٠ تعصو



 همسات حولت وعنا توك ناكر 0 جوجل سابع جى ع

 وبسس

 مص وتل بيمللا ىلا ةلخدت يللا 54 تناك هميلعت يف تذخاف نف لك يف اهتدابع ١

 اليل ةيرسلا ةيلمعلا هذه سرا تناك ذا مويتاذ فو ٠ دواخاو ءاقبلا ةايح نع هل ا

 ناكس قاسقا اخارض تخرص اهنبا هيلع ناك, ام ترظن ذاو ةتغب دلولا ما تلخد 1

 تدقف ا سدفوا لاق... اهتيهولا رهظت نا سيراس كاذ ذات 0 رادلا 0|

 0 علام اهدحت ملف ٠ ءاحالا رثكأ أيل اهيلع شفت ىلا انيدزارب اهتنبا سيراس

 فقن و انثا لاج ىلا تيهذف ؛ : اهكئش 3 ءاسملا تلأسؤ اهني ملذ امنع .حابصلا ١

 ءامظلا اهانضاو نمعتلا اهابعا نا ىلا اراهنو الل اهنع لأست تناكو . رثأ ىنلعاط ||

 ةنالصففا شيشخلا سباب نم ٠ هزاطغ اريقح اني تأرف اهليلغ دربي ٠ 0 ا

 اء اهتتسف يرو ياو يزول يدمر الدب

 9 هب ةتقشر يق. ام برشت نا لبقو كلذل تبضفف ب ثاغتساو مسنف و
 نم نكح: ال ريغص ناومح ىلا ةتلوخو ناويح لجرا ىلا هاعارذ تراغتو ةهجو

 00 ها 0 2 : ْ ا 4 5
 ذرا اذه ناو عقوت م زومتلا كرار داؤ د: نرحب ةروتش «اغ نيرخالا ررض ١

 ظ : ١ اهتيب يل تفتخاو اءزج ثبرغ اهضع لواحي ١
 مكر نادللا نم ا تاج 6 فضي ن نأ ةنكك .نم سديفرا لاق 12

 اهق رطيف تّرءو ايناكيس ىلا تنهذف ةتدصق الا اناكم عدت ملف راجلا نم تعطق |

 دل وأ مف ال نكي ملف ٠ يش لكولع اهتفتوال تريغُت 56 هده نكت لولو انامش ىلع ٍ

 تطقس دق اهتنبا نا ىلع لدت تامالعب ايلا تراشبا اهنا الا مالكك نم اهنكمي |

 ق6 سي راس... تأ ملف هاملا هجو ىلغ اهرائز اهل ترهظاو ةسدقملا ةدهولا يش ا

 تدذو اهرعُس تفشادو اهردص عرفت 7تابف تفظخ دق اهتنبا نان تدكسأتو ا

 0 ةركن .اهتعدو ضرالا تروتناف اهرقم نبإ كرا نكك 1 نكز مدقق ا

 ثارحلا اهديب تربسكُم اهتنبال ارا تدجو ثيح صخالا ىلءو تابنلل ةلمهآ ريغ ١
 يف :عدؤ ام دسفت ناب. لوقا ترماو ناريثلا تنفاو ءابولاب نيثارللا تب رض |



 0 يوم 5 نت وحر ب هش كللا#

 ا ( مس

 || امديب د .ةلماح اهلاثق مس راتيبج لكيع ايف كبس ةعلق يف دجويو : ةثلتم
 1 ١ ياما لاس ناك سديفوا لاق" ٠ حملق ةلملس اهناحيو عضرإل : ابدت هل ةمدقم

 6 77 كسا هلا نوتيلب اهفطخ يفلا اتقدازورب اهتنبا ىل اع نفت نئتفت تناك اهنال الاعشم اهدي

 ٍ كروان افراز راتاجب اهيلا لّسرا اهبزح تسب داقرلا ىلع ةزَداَق نكت س١ و

 '|متنإا ست تنخا نسي راس نازايكيرو هايفتت لاق : شاخشخلا ىلع اهدي ةضباق

 2١١ نيفارا نا ليقف .رثا ىلع اهل فقتت لو مايا ةعست يف“ ضرالا تفاطف اهيلع شتفت
 ا دول ةيلظلملا: كالا ىلا : ةداقتم اسرزورب ضرالا تحن ِتأر امال امنع 7

 . تدماس تلا يش هذهو ففظاؤلا نع اتريخا تاكاه هن ةررلا نأ ليقود“ ٠ لمعاشملا

 | ةلميعجو ةضراو ةبزامس ةهالا اهنال ةثلثملا تيعدو ةرباملا نوح يفاهحتاضنن راتدبح

 أ اهلعج لدنلاو قطا فلاب امم نيد .هلمفت تناك ام نا اوعز ٠ اند تبعد اهلثمو
 ا جر تنك امدال لئقو قافنلاو ساندالا هركست تناك انال ليقو . ةيح> ةهالا

 ١ لامالا يي تقلا اذه تغ اهراخدا دقو ٠ .ةعالا 2 يلا ةمقثنأا حامشالا

 || ا امله ديقو ةعبطلا امم ف ىلولا حاورا رضحتست تناك. اهنا .اولاتف هن زحتتسلا

 | يالا لدعلا لثك تناك اهنال ةنواء ةهالا تبعدو ٠كلذ ىلا لمجريف راثا دقو

 | ند نا اولاق. هلجا .نم يذلا ت سلا اذهو ابنه صانمال ينلا هتايرضو هلامعا ف

 : ىلا اهعم ثيهذز اهيلع اهيتت يف ءاهتقفارو. اننيدازورب: نفط نيراس توبخا

 ٠ ني راس ايل تيدر [هذلا اهنطخت نرتب يخأل نذا راسن ناب ارهملغاق نسما
 |١ ملو ةخوضيتلا.لكش تحن اهتيهولا ةيفاخ ضرالا تفاطو ةعزاج ةقلق تالظف
 | ةاع دما نويكيتالا ربخا اك كانهر ةكّتا ينل 4 ةثاع امم ميرتست نإ أت
 [! نيقتسي نكاجاولا دالبلا.هذه.كولم تائب اهأسف اهايعا ناك بعتلا ن الرتب

 ملم تلو اياز حلا ضوملا اهنطخ ةرينإ أ رما اهنا تياجاف يم نم

 ٠ '0 تاجر كنا 'نهتباجاف نهب قحلت ناب تانبلا الأسف نشبلا ىلع اهب اولزت

 أ 1 مفرق وييرت ىلا رغضلا دارا ملت ناطاللا لما هاك ةمداغ
 ا 1

0 ...| 

1 



 العا ظ 1

 ةدهالا بالوكسا ةأرما وا ةنبا 2 اولعحو ٠ ةنس لك اهرلج نم قرعتت تناك
 ىزنالا :يفو زاهزالاو زاعالا نم "رام ء[نا اهدب يفو لملكاب ةلكم اهواثمو ةحضلا ْ

 6 همت نرشتل اهسار دق ةيخ'مسر هيلع رخا 1
 لام ترتشع هتبحا قيدص .دالوا نماث يقينيفلا نوشاه بالوكسا نا ا ظ

 اكارشا هل تدصن ترتشغ:نا ماع ناثبل تاباغ يف ضصنقلل ابهاذ ناك انسو 1 ١

 هءاضعا هّرش ضاختلا نم نكتقيال اهنا ىلو الؤااهيدي نيب عوقإلا نماقزهس رق
 تداعاو :نىظلا هلا نوب ةتنسو اًديدش نزح كلذ دنع ةعالالا تنزحغب همم سافب ||

 بطلا يف قذللا نه غلب“ بالركسا نا ليقو اها يل ونجلا ةرارملا هيلا ١

 رصتناف انرشا اهسح ةقعاضلاب ةيرضو زاتييج هلم كو نزلا “كمن. فيان

 تعض وو هلوم دعب دياعملا هل. ثمقأ دقو قعاودلا ةلمع تولاكشتلا هو نوانا 8

 ”هوبدو نودايصلا هداف هاكرت ناك هيدلاو :نال.اهعم هتيبرتل' اراكت بالككا اهف |
 لخدي ال..." هيلغ بتكةروذيبأ يفرخاف لكيه بالوكشال ناكو ٠ .مهيالك عما 3
 دنع“ ةندملا نم ا ةهلا يف ان ناكو ١ ٠ ةرهاط حاورا ريغ ناكسلا اذه |[

 0-0. 5 هنأ منه دنع ا ةفتلم ةراغ 0 نيلمج نيب نيب سوغرا قيرط | |

 ىذا ا هند 506 00 7 الاوان تاطقا نم لات ب أ أ

 ةيردا اهيف ةريدكسو ةنأئب هن همم ترقلا ناكو لك هيلجر دنعو ناو د ىزؤالا يو ١ ٠

 نوابالب“ ةرهزالو انايدل ىرخا لكحارهو ماهو نسخت ةءاقو ضارمالا عيمجل ١

 ميظع لافتحا كلانه مات ناك تاونس عبرا لكيقو *4 ةنودؤزي ىذرملا ناكو هداغو ا

 ةيدسج ناعلا عم ترط بابساو مالو َ

 ار ٍ
 عقلا فاشتكأ اهلا يزعأو لابقو ىنزوتاساةنبا يه راثالا ةيز ناس نا 1

 ةرفان دوهن تاذو لبانسلاب ةللكم تلثم اذهل عيمجلا اهيياجو هب يذغت تناكف |١



 ' 1 (ىع«و

 1 ديار نال ديت هنلجر نم رعب دمحم ريغ رعشلنو ل يد هجوب لثع اكو

 0 ا يك ايما ىدبا اتطساوت يتلا ةق | هدب يفو ةعش هسار ىلعو راع هيعارذ

 ْ ا 0 افرانم ةنم تجرح راتينج ننار اهب قش يتلا سافلاو

 0000و ْ اتسف ةناكح

 : ا : ةويسا دق توببلا تابرو مدا كقوم زمرو ليعلا ةيماوعو رانلا ةبر 0

 ا . ناتامرا تناكو هاناتريبلا ليفان نوني هاللا امل ماقاف اهلكحارم نم سانلا

 3 الا اهلاعشا زوال رانلا تئفط اذاف ناكسملا اذه يف اهلع ناظفاحتو راثلا ن 'اظنمم

 || ماو الكبه شويليبموباهوناتسفل ىنب دقو ٠ ةفوح ةآرم ةطساوب سمشلا رون نم
 |١ ىلع سارتمالاب تايلاتسفلا, تاوعدملا ىراذعلا ففلكو هتف ةمادلا رانلا ماوضاب
 ةماع لاغشالا عيمجو ؟1لا نولطي اهتاذ نم ثانظام اذاف اهلاءشا ةلصاوم

 ١ لماهت نم تثفط اماذاو ٠ ثداحلا اذه: نع افولا ريصي نا ىلا ةصاخ وا تناك

 أ| ةنس لكرانلا ددجتت تناك ٠ تابؤقملا دشاو تاباذملا رقو تحت نهوقلا ىراذعلا
 0 - ىراذسعلا ءالوه نمد سمشلا ةرارح نع ذخاوتف راذا رهش طساوا يف
 5  ةياحلا ميدان يف دراش اهتدالو ةباكحو ةيموز اينب نيذللا سومارو سولمور

 ا # نالوكسا ةباكح

 0 جورتت -- يفت عر يتلا سدوزوك ةيروالا نم نولبا نبا موس نأ

 || الاح رهظا اهنم دولوما نا الا ٠ لوالا .نيرقلا امللرا ضو ”همهسأب نولبا هامه ناسناب
 آل ملكا هلل لدسرأ نيْذا ”ناكو هاذا ب تيلؤيمم  ةانح دامتساف ةقئاقلا ةمولط

 | 101 لدار رض يذلا شاناراصح يف ةناباك ةاحو» ةايلعا همدميل يرختلا
 ْ | ايد مهب يرأا نابروا زابدلا ةامحو ٠ ةفصاقلا دوعرلا لاوها مننا هنآال ةقعاصلاب

 71١١ يذلا نوتيلب يكشت نمو هتردق ةيهاضلا ةردقلا هذه نم اظيغ راتنبج طاشتشاف

 0 ءامسلا يف راصف ةقءاصلاب بالوكسا برضو رقيقتت نا ةةكحامب تداك

 0 0 035 ىضرما ىلإ ا قمر ىعفا هلكه يف اوعضوو ثطلا هلا ضرالا ىلعو

1 



 ير

 هنكن# هيف نم جر ةب ةبهذ لسالسب :لثمو ةحابصفلاب ضو دولا توات ا 1

 لعر قاومالا ين ملقاك نوعض ناففإللا ناكر نيعماسلا ىلع راصتنالا ن 0

 تابقرطلا ىلع ةلالد ةيسمرملا اهتوسنو لجرالاو يديالا ةكبتشم د 1
 قئادجلا هلا بايرب ةدالدا رهشا ندو. اهيلا دشريو اهكسياسيي ناك يا 0

 .ايداكرا لبج يف تنامراك ةيروم ا ةتدلو يذلا روئاغياو سيئاف هل ةتدلو 0 ا

 نتنافا'لبج حيفس يف مؤيشنالاب ةئيدم ىنبو ايلاطنا. ىلا بهذ هنا لق || ظ

 هآر ذاف ارظنملا حيبق هتدالو دنع ناكو :مومعلا هجوب رانلا هلا وه ناكحا.ذ ١

 نوكي نأ نم لسحم :ةروقلا هذه ىلع نونبج هتدلاو مهضغب لاقو راتيمج هوبا |

 ةنبا سيتات ةتانخاف رحبلا جاونمأ ىلع طقسف هلجرب ةسقرف ةئيهلا هذه ىلع دلو هل ||
 اهالخ يف تاونس عست ةدم سري هوه معز ىلع هاتنتاقو نايسوالا ةنبا موينرياو هاران ١

 ةيفخ بلاواب بهذلا نم اشرع عنصف ٠ هب ارقالا ىلع هما رابجال ةليسو دجو
 ةمدقو بعيلوالا ىلا هب بهذ هلم مث نيحو» اضوهن هيلع سااللا عيطتسيال

 ضماغلا .هرسب اهري#فخي ال هنا اهل ناباف ضوهنلا ىلع ردت لو هيلع تساخل همال |
 نال ةيناث ةنم صنقا راتيمج نا م٠ .ناكاذكهو اهداو هنا نامت ملام صلت" ا

 يلاعا نم هب يرو هاجرب .ةسفر ناب نيتبانو ساللاب ةيبهذلا ةةساسلا نم ذقْنا

 داهناغ ةيداوزتلا.ةانفلاو هتخا هميه نا ريغ سونمأل ةريزج ىلع طقسف .بلوالا ١|

 ,سسنلا اذه ناكلف ةدم دعب فلخو راديبجرست ةطساوت ءامسلا ىلا هاتاقن ١

 يناذا .انثا لب يأ سرتمال ةيزج يل ناكيليق نكس ماررخلا لبيع دف

 . | .ةنع هريغو ةمالث ةاتفرب دوره ةضخو-+  هكماعم ءاقا ثيبح ىرالزا تالو ريتش
 فالطتو داتج ناطوصو  قعءاوصلا اوامع .هتدغاسو نيذلا ترك زم رثكاو

 ريغو هاثاو.ىلبشاو لكرف ةيلسا .اهرهشاو لاطبالا ةلساو سرام ةلجعو نيتي

 ساركلا ىدحاب ليقو سيئافب جوزت. ناككيف نا لبق ٠ ةبجلا ءايشالا نم كلذ ٠١
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 0003 هللا ا دنع مل اهلا ”ةرهظ امرهظاو امههدو ف لَ

 ١١ نآفا كردكت بس ام هاتنإاب اهل لاقو اهيلا حائترالاو لوبقلا ةلبق اهلبقو الالجا

 0 نيملعت كنأل كرءاخ ام ينشكت نا ند يثخت الف يدارف ملك كدمد
 ١١ ةطظقناب ةئاق ءادعصلا سفنتو ٍدهنتب "سناف ةتباجاف: ةفارلاو ةقفشلا نم يدنع

 ٍ ن رثيم نا كليلع ىخيال ٍباقرلا كلامو ريبدتلا رونو لامعالا ةرئاد بطقو لاما
 1! نا هذال سيراب نم تشاو يتبامح حتا تناك يتلا اذاوزت ةفيدم تردد
 7 : 0 00 5 ةككم تلازاو لايطلا يف اهيلع

1 1 0 ْ 0 

 ظ نوره ننال ضعب دنعو وبان نييروشالا دنع وعدملا وه ريكرام
 ص .لوسر ه ةنودعيو .ايداكرا يف نالمس لج يف دلو. أمه ةيرولاو ر :اًيِبَح

 5 ريكرا ديق راتنبج سمايد ٠ ٠ سريموه هلثم اذكهو ةهللالا مظع ل اطو

 ا ىلا داقو داقرلا ىلع هلمح نا دعب انرع ةثملا اذ سوغزا لتقو زاكوكلا لج
 | ادأورت ب بح نا داتقاو ٠ لاممللا ةزئاج ىلع نناتخا يتاللا ثالثلا تايرلا يعارلا

 ّْ ظ ليشا ةمخ ىلا هلصواو ةئاولا ىاسغلا فوفص اقراخ ييشلا كلملا مايرب ةريهشلا

 ا 06 تلزرتم هننا ةثج نعل محتل نأ ةنم ىقليل لساملا لطلا |
 1 أنا ىلع اهريجاو هانال رهظ يذلا رهريكحرام نا دسسانالا يف ليجريف لاق 2

 لا رجب بهذي دي نا ىلع هلمحو ةءاندلاو هفرتلل افده ىبما ثلح ةنحاطرت رخب

 ١ مظع دحم زارا رادقالا هيب ثسح اءلاطا

 ا يفر ا ةعبق سيال ناك ناوعلا يف 1 * 6 اهدنع

 1 يذلا بيضتلاب اعني 9 عصا تايراخلا نكح امون ىار لق . نيحانجب زايعم

 : ادا ملفا زمر كلذ نأكر ناتيح هيلع ًادضق ع اذاو هدد يف ناك ظ

 ردد مإذلا ةمدج اهم الو ناينصلا املا هب يعد * مسا وهو ساماكي قلو | ظ
|| 

 وردات كندا ىّتم أمنع أهدغصتو ميخا ىلا ىوملا سكنا :داشقن نا م ظ

 ظ

١ 7 

"0 



 فض شموللا

 اما ٠ : ٠ نيبارقلا_تافكاو راوزلا ماذقا مجلات نإ لعب رعبا 0 هبرالا 1

 ةيهذلا. تاقاطنلاو ضانبلا ةعصانلا ةعساولا بايثلا نوسسلب اوناكف ةنهكلا||

 لكيملا ةدبمعا عيمجو تيلزإلا ميذم ىلع ربنعلاو دنلاو دوعلاو روختلا قاحا نوعديو 0

 لحم يف لاقو ٠ يقثلا بهذلا نم نابرقلا ةيناو نايا ةللكمو جابيدلاب ةحشوم ١
 ترضحاو مامملا اهرجي ةلجع يف تراطو راتيبج يدان نم سيناف تبهذو . رخا 1

 يدهن نيب نطوتو ةريزملا يف دلولا اذه ماقاو. لاق نا ىلا. .بحلا لاثم اهدلو ||
 نم هيناعت امن اهل ةقاط ال نا تأر ذاو مايحلاو سما رانب اهيلق لعتشاف وسيلاك ||(

 اهتراج مايه عيشي نا هيلا تزعواو هلييسو بلا لاثم تقاطا دجرلا ةدش ١١

 ةحامصلاو نيالاو قفرلا مظعا يف هنا دلولا اذه نم رمالا 'ىداب رهظي ٠ ٠ سيراكوا 1

 نكلو ةنضتحا نم بلق لبا تناوعبملا بلجو حيرغتلا الا ةنع ردصي ال ةءامسلاو 1

 قشعلا ناطاس نا يرديالو ةقؤرع يف عقأ مد نابرسسإ رعش 4 هب ناسنالا قس امدنع 1

 كامات اما -. .هؤاكتلا مر ل ا1الا مستيالو ردغلاو ةناّا دصق الا نهادي ال 1

 قل ةضو هيلا لامو هلامحو 5 ةعاالالد هيو ىراولاب تعالت هأ نع ١

 لاقو ١ ٠ قرالاو دجولا. هلخادو ميظع ٍقاقب كلذ دعب رعشف هقناع نا دعب هردص 7

 لوتملا باكو عئارلا اهامجب بابلالا يبست يو راستبج ماما سيناف تلثتماو |
 لا دخلا ليو لئامثلا نسح . نم نم اهئاكما يف ام لكت دبأف اهماوق نيلو اهنالدب ١
 اهف حولت يلا ةفطنلا ةدوةعم ير هم يف رمشلا قوفت يبلا ءاهلا ةلكل لفرت ينو َ

 صقعب روفضم ضايبلا عصاسنلا اهرن ىلع لدتم عماللا اهرعشو رهاوزلا رهزلا ||
 + لف رف هدر م مهناكو لايلا اذه نم سجملا لكن ورضاملا ىف ىهذلا ١

 ا" هملع وطسيو عطاسلا هروثب سلغلا وحبف ىجدلا لباق ميصلاب هبشن يي.
 نيصخاش ةيهازلا اهتعلط ىلا مهراصبأب اولامو ةريحو ةشهد رظن ضعب ىلا مهضعب ||

 مقسلا ءاهس 5 ىلع مولتو اهيتنجو ىلع طقاستي اهعمد ْولواب اذاو أ

 نانحلاو رشخدلا نيعب اهلا ظاف رام نق رادع لو نت نا



 إى١
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 ! نوض |م اذاف.يمشالملو تاغلالاو تارنملا "ثني قري زج نم (ييرق يتطلس
 (| يفاف نايصعلاو 4 كابا مئادلا ميعنلاب لمالل كدا و متنا يجبذم ىلع ىلع روخما مدق
 1 انا تيد مث...١ ياكحا ن ذفنا مك ال لالذلا ةبرو .لامجلا ةديس
 ١١ هما لوح امه قفخي ناريغص ناحانج هل هيضاقو بلا ناطاس يبصلا نوديبرك
 1 ميسلاكك هنيع ناسنا نا ريغ ةومصلا لن الدو دؤوتلاو فطلتلا شاول ههجو ىلعو

 ا | راش ب اذ تام يب عيل مستو يفرغ ناكف قفانلا
 (| ةسوق قوفو ةيبهذلا هتانكض نم امهس ذخا مث ماكحالا ذفان ناتفرحاس ةنال
 ظ اةيكتسملا ةهالاو ريبدتلا ةبر لاحلل ينتكرادتف ىرملا بيصنق يداوف مهسلاب كيل
 117 1 , .:لاق نا ىلا... يتاولا اههسرتب قشارلا قشر نم ينتمحو

 ظ نيالا ستكر هيف ذا سيئافب صتخلا عسرلا لصف يف سربق تغلب دقو
 | ىلع ضيفت سنئاف نأ: نومتزيف. سزبق لها اما: ةراضنو انسح دادزتو تابنلا متباب
 | ىلع ضيفت اك ةيديلوتلا ةداملا ةرازح ةسيئاوهشلا تاناويملا يرش! تاقوحولا
 ا  ءاسنلا ةريزللا تاهج عبي يف "ثأر دقو : . راثالا عانبإ راكشسالاو راهزالا
 | ةصتخلا ةيلزغلا راعثالا ناخبا تاهزتناا ىلا نجويو ةنيزلاب نجربتي تانبلاو

 ٍ ةحالسملاو ةحابصلا حولت نها ىلعو 'نهَنَع ىضرتل اهلكه ندصي سنافب

 | . اطر طملاايتاو ١ لاح نينم نياق. رجراتو رعنصت : نع اهنكو
 أ ىلا نونري نكسر بواقلا هيلا لمثو سوفنلا ةفلأتف نامملا ديزي ا فولألا

 .() دهلسلا نوفلأيف نهئاوهاب. مهواق قلعتتو مهنتفيف :سعانلا نهفرظب نابشلا
 ا 0 رفنت ةلطاب اهتدجو رظانلا مذه لكف مهتدتفا يوشت دجولا راو

 6 ١ ةتدهاش ام لكنمو نيهترينتاف ينقي دجا تنك اذلو ةبأ سفن لك اهانأتو

 ١ دحا ىلا نيبهاذلا عم "تيضم مث أهنباع "نهتلباق تانساب يلا _.نرظناام اذاف
 ا ىلع !اقيتسم لكشلا عبد ناويا وهو ىصرملا نم عونصم هب اذاو سناف لكأيه

 ظ ت نحأ نم ”شوقنم زيرافالا قوذو اهناقتاو ةعانصلا ماظن ةعفترما :.ئخلا ةدمعالا
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 ( مه َ

 امن :ةمابذ هبط فعتكا يتلا ةيزطلا ىلا ةيض وليم |
 || اوتاكو ميتال دبع ةثالث درع 0 اوناك كبلع لها نا نوثنام لاق 7

 ظ نوك ربو ةحبسق الاعف نولعش و قشعلا .ةهالا نشاف لكي ىلا نوعمتج 1

 ةرسملا يا نودبه مساب سداف تدع ةنعشفلا كبلعب نا تاسوا لاقو..ثاركتملا || 1ْ

 || نع لكيه سناقل ناكو ٠ ةريثك تايعتتو تافازخ ردصم ةداسعلا هذه تناكو ||
 ىلا ةنم قب م هبترتو هعضو ماكحا يف عدبو ةندملا هذه يف هنأت هفراخز يف ا ظ

 راتما ةسناقا,نم دحاولا كل يرانا :نم ةدمعإ ةتسو سدقملا ئوس دهعلا اذه ||

 و مانصا فئاوم اهني ةدحاو ةعظفا دوت لكورتملا عابوا“ ةثالثو نارتم هترباذدو ا

 ةدودعملا :لاثم ناكو ٠ ةيماح ةروص رخالا/ يفور سنا" ةروص اهدحا: فقس يف لزب |

 ةعيدب لكشلا ' ةثلثم ةهجاو لاثق لكح نار لغو سدقملا. لخاد اهي راوجو

 لاذ مدرلا تحن ضرالا تلق يف كبيلعب 2 دعب ريغ دان دجو دقو ةفرحإلا (|

 ذئتقو هبالولا ةدعاق توربب ةندم نلنرقت نسارلا عوطخ نسا ْ

 نأ ب نمو“ تاننلا 9 نسشساخشتعاو نمالاو درولا سيئافل لسد دق ١

 :[زيلسلاو. هتلر اراك نت. نيفلذلاو ونوعسلاو 1 املا يروذلا روفصعلا ١||
 ةينمالا رمز ١

 هب نودقتعي .اوناك 1 رابسظاو نينانوتلا "لغ الا 0 كولا نانا
 ناسا لاف كم عرضا كاجلت عناقو تكي نود ركابناو سشاناف ال لثم دق ١

 ايي يفاكو مالا هزي يتلا اهتاغ ىلع قفالا بوح ةرهزلا ةتغب تيارف ٠ كاملت ٠١
 ناوذنع يف لاهل عدباو ءاهيلا ةباغ يف يهو ةيلانم ريغ اقيلع طقدت ناول. دوت ١|
 خي رلا اقدم ز | حزم اهنجا ور انزك نم :لئاشلا,ففظلو .ةقاشلا نوم: !لون امو: اها |
 ترظنف رئاظلا ضاضقنا:انيلع تضقناو عماللا اههجو دونو ناهي. زاتنمج تيس ا

 5 نع اهذب :تعضوز تمسنو نافل افرطب يلا كنا :يءازا يف اذاف |

 مث الاد علا يلاثونلا ثاشلا»اهنا ةيذعلا تاياككا هديب تقافو ل يتعدو |
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 ْ 00008 نم تداوف .ةشحافلا معن تيتراو ريثكب تماه دف يه

 | ديكوأم ن نمو ٠ سوفابو ةيراثمقو هظنطاما يف ندبع يفاؤللا ان زورفاو املثو ايلغا

 نمو , جباوزلا عفش نامهو قادما طفاحم بابرب سوخاب نمو ٠ تدورفامريه

 ظ | ا سرام نمو سوكيريا سائوب نمو ةرصايقلاو نيينامورلا با هانارنيشنا
 هما امزالم اباش وا اًنيص لثع ناكو نودني وكت نييناموزلا دنع فورعملا سوريإو
 مسلاو دادلاب ةاقسم ماهس ةكرامم هتنعجو لاعشملاو سوقلا !"دلقم ةيهذ ةحنجا اذ

 'ريعلا يل هنارظن نسا نم ريثكب اءوبتتم ناكو' مارغلا رانب لعتشتف بواقلا اهب يري
 | .هطمب لاق ٠ تاك ترن دقو .(طرنم._اًنحت ليشمل ندنودا تمخا اهنا لبقو
 ١ امهديق نا ىلع لاستحا نيام عم ءاشحنلا بكترت موي اهآر ذا اهجوز ناكتف نا
 ظ 0 اههنم اماقتناو امم. صلقلا امهنكم ال ةكمشلاك ةلومحاب ةيوس

 0 ظ ه4ف مهغيبمج ناك ثسح ةحلالا يدان يف ةلالعا

 1 راتيسو تنتاماوب ”سؤفابو سربق ةريزج يي صخالا ىلع سياف تدبع دق

 2١ نامويداناو: اهتدلاوك انزيدو هراتسو ايفاب امم ةريسشك ءامساب تيعدو: اتهريغو
 أ تاناسملا ىعو بلا يف نرنملا ىلع لدي سبئاف مسا نا. هايسوب لاق ديليبناجو
 |١ نيتنثا دوجو 'ىأترا رشلاو ريخحا ىلا رظنلاب نوتالب يتانويلا.فوسايفلا آما .هفرتلاو
 ا عا وهأ نم 5 راخلا ةمسحلا ءامسلا وا ةيناروالا سيناق يش ىلزالاذ مسالا اذه

 نييقننتفلا دنع يو انويدو راتسج ةنبا ةيضرالا زا ةردحلا سيناف ئه ةيناثلاو ٠ رجلا

 ١ ءازبلم اهلجبرب رات أطت رئشلا ةنضاب ةباشن لايلحا ةعيب ةنانرع اهنولثع اوتاكو ٠ ترتشع
 ظ | فرت ةقطنم هارعشلا اهصخ دقو» مايل اهرهي ةلجع اهلمحم ىزخاو ةفدصو ا
 | ١ ايلا نا:لستو اغتال ةناتفا ةيذاج اهب قطعت لون لاهلا ةقطنب
 (|| ديعتل نونبج ةقطنملا هذه تراعتسا دقو .٠ بولقلا قرتستو لوقعلا يبست اهددقتت

 ظ دقو .اهييغ همايخ اهاسني. داكو اهرمش ناك ةنال اه هقلعتو اه راتيبج بح اهلا
 ١ لاق 1 يسيدام لاثت اه ريشا لايلاب اهدرفت ىلع لد ةدددع لضاع سينافل عضر



 مصرا 1

 ىدل سدقم ءيش.الو بارخلاو فالتالا ىلا لايم بوضغ 0 نا. :ليثلا

 مهاب سياس لها كلها يذلا نوعاطلا لكفوتس أ 7 ةليقتلا مدد تحنو هتواسق |

 سراموا سيرا ١
 هنملاله ام دعي فالتثالا ليقال بفالتل يف افرانيمو سزام ناك دق 0
 حري نا ىلع لسا ديمويد كرت راتيبج ةئبا ناءاهف سنك دقق دايلالا يف |
 نيد كاتقلا نعت ٠ ئغولا ةخاس نم ةنالمجب ةدرطو ةنيح يرام برملا هلا | ظ

 الو لجر 5 ةداع هي مف هجر رجح نام افزايم تمز ثادوبجملاا

 ٠ نيدادف ةعبس ةحاسم:هدسح ىطغ ضرالا ىلع طقس

 ديرك 0 نييسارتلا دالب ف هللا اذه نكسم نولعجي نيبانويلا ن ١

 كلت قرافن: نكي مل هنا لش“ : ةلاتقلا ةواسقلاو ةكحاّتنلا ةوقلا زمر فيس ةرفشب

 هندلوب ابوحصم ُهتلع كاذ ذا نكريف ندملا وزغ ىلع ميعيبو نقفلا ريثيل الا نادلبلا

 ظ ويني هتخابو فوكلاو لوهلا يا سيوفو سوئيز
 ٠ نوئيجو راتيبج يا اريهو سوز نبا وه سرام نا.دويزهو سريموه لاق

 ةددهتم ةسرش ةئيه يذ لطب ةروصب دوصي ناكذ نونيج نبا ُهنا سديفرا معزو ||
 نودوصيو ريدتسم نمي هعارذيفو نيمدتلا تح سارا نم ةملسالاب اهجدم |

 .ةنودعب نوبنامورلا ناكَو ٠ لاتقلا يف مادتحالاو تانثلا ىلع هب اوزمريل كد هلازان ||

 ةيمور يف _- مهلس نم لوالا  ريشلا هاب 4 سومارو سامورأ ا

 رك ةمدمأ
 ةبر تدورفا ىه زاتسلا نيب زوالا دنع ةوعدملا ةرهلا وا سناف نا |

 ثتدلو اها دوب هو لع“ انوندو راح ةنا أمنا سريموه معز ىلعد٠ لابطظا ْ

 ىلع الوا تزهظ اهنا :لدنيق ةيددجا اهتاكح نا ققحسوه ام نلعو رجلا ةدبز نم |
 اما١ارظنم ةحلالا ييفا ناكلنف هئباب راتببج اهجوزو ءامنلا يف تلق مث هاملا هبا
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 ١ لا ىسبا اهدب يفو ةذوخ اهسار ىلع اوروضو ةمكملا زمر ةيملاو ٠ مالسلا

 كهيغ اهلا 0500 .ريهشلا ساديف . ةزوكذملا تامالعلا عيمجم اهروص دقو :داصخدالا

 ثامالعلا هذه ضعب ىوحي حجاعلاو ب بهذلا نم الات

 مح سانيتاابلا دبع. اهرهشاو افرايم دامعا نم نورثك نوينشالا 0

 1 هب لافتحالل ةفاك ةكتا ناكسي

 د ١ نوؤشر ءو الاوحا ةريدمو ا انما ةئدل ةساح انراثيم ت١ ,

 يف نينناويلا (ماّئهاو ةريغ ةملالا كلل سريموه اهاعح دقو امتاماهلاب

 لع ةه اتبع تنك مهروما يف مهدد مهدعابت تناك ام اريثكذ ادار
 عباوزو, تافآلا بلا نم اهتدءاسم ان يذلا كاتنا كلم نساوع ىلا صوصخلا

 0 ّْ مايالا ثداوحو رجا
 ظ ظ سام ةناكح

 ظ 19 دا سالك بول لان افران نينروشالا دنع وعدلا نينراوا سوام

 ده هنتاباقم يف هايسون لاق : هجوا نم ايهتيهولا ةمعون يف نيام يف اههنككو افزنيم
 0 7 راعتسا ىلع ةللالد ايشحو أاموجم ة ههح نم ناك سرانف ن٠ ٠ نانوملاو ةم ةسأ

 ظ ,ىرخحا نم تناك ةيسورفلا لامعة بركحا نوئفلا يا ساللاب اهعاتدتحاو ىغولا

 ظ لاتقل دادتشا ىلا زبري .سرام نا: سريموه مالك نم ذخؤيو ٠ لقعتلاب ةبوكحم
 |٠ فرامل قذاحلا كنحلا لقاقلا طقيت ىلا زمرت ساللاب نك لاح نييراحلا ةينحو

١ 
 ١ لاقف ةضقانلاو ةناملا هذه:ىلا .دايللالا يف راشا دقو .ااوباو.برخلا نوئفب
 رشتناف نيينانولا افرانسو ةبيمللا مهف زيثيو برحلا ىلع نيداؤزلا يشن سرام

 ا نا ىلا ٠ : تاذلا بحو اورشلا. مغو علهلاةىلوتساو ناكم لك يف فول
 يلاعالا يف اهسار تعفرو ءانعب تدصتناف :مزعلا ةيهاو افرانمم.تناك دقل

 أ قوفصلا قرخن نآلا اذوهو ةعسم ضرالا ىلا تتاذ ناكح ام ىلع تعاطتساف
 ١ ظ أ رعاشلا لاقو نييراحتا خارصو: لتتلا ديزتل ةكاتفلا:ةيسدللا دنا بولق يف ىتلتو
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 افرايم ةياكح 0 1
 لاق. ةيرق ةبرو ءارذع اناذ ريظن تناك اننثا وا ساللانن ةقورعملا افراتيم . 0

 ا نا هيلا رظانلا يف تاوهشلا' يره انف نكي م اههجو لامج ن ١ نواناف
 لكحو ماشتحالا ىلع كري فيرظتلاو نيل نم صلاح يعيبط "لاج ةنكو
 ةبز يهد ةماهشلاو ةزعلا نم اءولم ارش ةوّقلا ىلع لدي اقوم ناكح اهفام

 فوتو ٠ هْعاَمُذ نم تبرع راتزبج نم ثندلو اهنا اومعز ٠ ةيبرللا نونفلاو ةمكلملا

 ةباغلا ىلع ةلالد لوب هسن تشاو اننثا ةنيدم ةيماخلاو 5 ةظفاحلاو ةسنساوملاب

 كنا رُغا دوجو دل اهيلاو . عمت ا نونفلا' ةهالا أمنا ىلع هاناكراو ٠ ةماعلا ةسامسلاو

 ةيمست ىلع نيتباذ عم تفل“ نيح نوتيزلا رو جييسللاو رانلاو رحبلا رفسو

 / سمع اك انيثا يا سوبوركيش اهانب يتلا ةنيدملا

 درت 00 قر امنال 0 افرابم نا لق

 تعاذا اهنال ةثارطا ملع اهنع تقاث يت سكامزيم ةباشلا: ةلغ ىلا تلودو : اهو

 اهون 3 امنال ةريبشلا ةزرطملا هسنخرا توبكتعاىلا تزحسو .عارتخالا اذه

 يف اوضيق كلملا سوبوركس دالوا هتاقمقشو لورغا نا .لبقو : اهتءانصب اهقوفت اهنا

 ةنصن ضم ناكو افرتيم ةيانعل ملسملا ناككيف نبا سينوتيشرا ىلع ةساريلا لحم
 توأاب .اوزوْؤ ةعم تناك يتلا ةلسلا اًوحتث مهنا ليقو.. ةيحرخالا فضنااو ناسا

 . لايجلات اذ ازوديم رعش تلوج اهنا موق معز ٠ ةنطقلا نم يزاعلا شرحا اذه لع

 بلا ترظن نم :لك ناب !منبعا صاوخ نم تاعجو اهتظاغا اهنال يعافا ىلا عرادلا:

 كباعي ةنيدم يف راتيج لكيه يفرح ىلع ةدوجوم ةروصلا هذهو اري لوحتي
 عردلاو نا يا ديخالا ىهو 'ةسصاخ. تامالع افزنيم وا نساللانل ناك 2 5١

 هتلما ةامسلا ةزعمللا دلج 1 لبيقو ةتيلغ يذلا ةرباملا دحا داج نم عوتضملا |

 هسراب لظبلا نم اهتدعاسمم ةلؤتل وديه سار هطسو يف ناكو راتيبج ةفضرم |
 زمر نوتيزلاو . ةهابنلا لاثم كيدلاو ٠ لمأتلا رمد ةموبلا اهتامالع نم مهضعب داو |
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 فالف رت ةهاا نرد تناك ينم الا ناكمفينصلا هلا نوملا تا اك
 ا اوال نع يلى الآل ديعلا او ةفرع نممشلا رون نع نيدامضلل
 ظ 0 1 د داضرملاب فوقولاو لئابحلا عضو نم

 بكرا قع توك شتم لالاه هولع ءاطغي سارلا ةاطغم اناند تاثم دق

 ءادر ةقوف ٠ دا يفرق اهديب ضيقت زاونالاب نادلقم اهاعارذو هم ًالوط لقا

 اهقداع ىلع يلا ة ةعلا نم اجل تبا ىزالاد 0 5 5

  211ةنور نا ناع تفداص ثمح دضلا دالدب انذاكرا يف ةبرلا هذه

 اًراطق يشم اعبرا تمدختساو اتداطصا ةيصهذ رنورف تانذ ( لمالا نا

 مه سسفأ يف ا 4 تأ ىرغضلا 'ةيساو انلاطاو املّئسسو تيركأ يف تدبعو

 لا يف اما ص اكصاخالا دخا هقرح عبسلا ان انندلا بئاجع نم - دع ْ

 ةقازا نم ةعيظفلا لامجالا. راثا لون ملف ٠ -.نآلا ىلا اهجياذم ىلع ةيرشلا ءامدلا ْ

 *قطاوشنا ىلع فصاوعلا .مهنمرت نيذلا ,ءابرغلا اه ال الاجا: نورخش اوناكو 0

 دوسالا ريلا برق ةيربدإلا .٠ مالا اناحضلا نع كرتواب حول دقو ُ 2000

 ايريس يف ,| 0

 ا ةساا 5208 راتيبجح“نب مزج تلا ءارذعلا تماغه:دقل

 هآشي ىتم داقرلا ةوقو مرحلا اهقعي ال يتلا ةيبوبشلا هن هحنم ايا نا ليق٠ ىرغصلا '

 ماد عسا رابخمالا 007 تاغ طا يف امان نوعذنا ءارعشلا ضخم دقو

 توهم 5

 ا ا كج طق هيطعت جير 0 نا لطي قاروالا للخ نم ردببلاو

 ىذحأ يذلا ريهشلا داتصلا هازات نب تنلوبسهوهف انابد ءابحا دعا ما

 نالوكسا ةنانعب نيدل اا . ٠ ترتامدح هتامح ْن : ةسش خا كظنح اناند نا لبق

 م ماب دبع ألو ةاحلا ىلا هتداعا مث 2 هناوم تباسو يرجبا خسملا نم ةلمخ

 أ 0 ' ةاملا ىلا ديعأ يذلا يا سيسريف
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 ةرداسقلا ةردقلا: نيرقتحلا ةقرختلاب نيؤطللاو نيربككلا اهنشاك اممهساب يرتو اق ٠
 قوفح . ةسراحو تاداصلا ةيماخو لضطالا هفزكلا ةودعو ,دهزلا ةءبر تناكااهنال |

 اهدالوا ددعب تهانت نويفما ةارصاو هن ةيديل كلم لاتثات ةنبا هبوس ل 0 . ةحلالا ا

 انايدو نولبا ال دلنتت ل يثلا انوتال راقت ىلع يهابتلا اذه اهلجحو مهلاج عيدبو ||
 اهدالوا هاما م انادو ٠ بد هانا ْن نولبأ كلها نأ امال نادلولا مقتناف ظ ا

 لشإال انزح ترفلاو ل قفحنال ةريزغ اعومد ةفراذ ىلكت ءاكم مايا ةعسن | ْ

 كلذ ىلا زاشا ةمئادلا اهعودو اسر هيلع رهظي زمص ىلا تلوحتو ىولتسلاو ءازعلا ||
 | يف دهاشي زصعا اذه نا.. ٍلاقف يناثلا ليلا يف نيبناويلا حاسلا دحا سايئاذوب ||

 ةيكأب اهتبكر ىلع ةيئاج ةأرسما لعب نع هيلا رظانلا لثيو هيديل يف ليبدس لبج ||
 مضت هبؤين لثم .ميسلا لبق نسماخخلا ليلا يف سابوكس ةيمر يذلا اسر اما

 قو اهادرب ابفلتو اهاوس قبب لل يتلا هتان رغضا ىنميلا اهدين

 لثاع امو ٠ اهيعارذ نيب ةديحولا اهتنبأ توعب ةمضاقلا ةيرضلا عله او .نزاحا ىهتتنع
 سيئر" نونماغا:وعدملا كلما : اذه ناف نانويلا كولم مظعا صاضق هب وين ةيلب أ
 انايدل ةسسركم ةياغ ىلا بهذ اءورت بوح يف ناك اذيب ربكالا ةينانويلا ركاسعلا ||
 | نم ناسحا يمرت مل اهسفن. ةبرلا. نا تارلككا هذهب :هافو همهنسب يا ىمرق داطصي أ

 نكمتتالا نانوملا ةرامع لغج اميظعا ذه هاما تايككا هذهل تادف مهسلا اذه

 نم دبال هنا مه يننوأف مب :طوأ دوعلا .نء.الو ابوزت ىلا. سيوالا نه وندلا نم

 يهاضيد 0 ةنبا ينرجحيشلا ىلع ةعرتلا تعقوف انايد حباذم ىلع ةاتف مد ةقارا

 ىهانش ئذلا.سياب يلاب سومدق دضحو يعارا جيدا نب نوتيك |١ ثداح كلذ

 ةنكرداف ةتعبتتو بالك هيلع :تجاهو ليا ىلا لوحتش ماهسلا :يمرب اند قوفب هنا

 نوغيجو يراوما ابي ظرحن ةباغيفانابد موي قار ُهنا قرا ةباور بنسجبو ٠ ةتيسرتفاو

 ىلا ةتلوح ناب ةنم تضتقاف ”نيبف !ضخاشت تبث. لب ”هرظن دري لو . ناسي هلا يف
 بالككا باينا ةسيرف بهذ ليا |
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 | نع امن ارم هسيلع تفز دقق لباب كلم ةننا هثوكيل ام اهنطو تاني !هنارقا
 | هسحت اتناك اهنال سييلك !هتيقش تدسحن اطرفم مايه وب تماه !هنال اهيدلاو“

 | هنوكسيل تؤخصو : ةيح نفدت ناب اهيلع مكسحخل نم تراغو فصويال انح اهلثم
 | تناك يتلا نيبارقلا اما ٠ سمشلا راود تابن ىلا سيتيلكت لوحتو نابل ةرجمش ىلا
 نمو *سارفالاو ريسمحلاو جامنلاو مانغالاو دوسلا ناريثلا يعف هلك ايه يف مدقت

 | ١ يزابلاو روصرصلاو تئذلاو قشابلاو كيدلاو عجلا هب تصصخ يتلا تاناويملا
 ا يا يتلا تاناويللا ندو : يدنهلا رثلاو نوتيزلاو راغلا تابنلا نمو
 ار ْ لا رّيطو بارغلاو يزابلا

 الداع مذا نامؤرلاو سوروه ا دنع نولبا مسأ نا شاودرريه لاق

 ' لبق نيثالثو ةناوعبرا ةنس لق ةيمور يف ه ا عمسي م هنا الا نائويلا نع
 0 :ةدسرخا نلكيه هل ديشو ءارولا عفدل لج هل دش اهدنع كلذو ميلا

 هن كلو 1 ماركا ا باعلالا تمي أ ةنط 01 ةناثلا ابل نمز يفو

 ظ نيثالملا لت يخرخاو روكذملا

 نيل ت نب سونوتدتت تجوزتو عنبصلا نولبا دالوا نم ءارعشلا ضعب بع ٠

 .نيح اذلو عيشي ال عود كلذ هل نكي مل ةناالا دوانلا راتتج نم هل تلانو ||

 | اما ىدنلا امنع ناكعومدب هما ةنكف سديفوا لاق :ليشا ةلتقو اداورت راصح

 'غ 1 'نونمال اواعج نيبرصملا نا ليق: ةندونمملا ريفاضعلا هقيرح نم تدلوتو

 ' 3) اير قنبا اهغوزب دنع نمشلا ةعشا هلع تعقو ام لك الاثَع سؤنوندتم
 انغلا”كروص

 ١ اايد ةناكح

 5 تناك ديدطلاو ماعنالا راغصو تاباشلا ةيماخيو نولبا تخا ناب نا .
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 || ةيشاملا ىعري ام اموي ريكرام هرظن ذاو ماعنالا ةفآ تنذلا هل يذو ةاعرلا هلا يعدف

 ةوعدملا نولبا ةقوشعم تلوتو لاق نا ىلا هك نع ةتعج ذخاو اهنم ةرقب قس
 | ناريغ تنساب. هسعماب ئعدت لازت ال.ةرهز ىلا: هسبح :سوتنسابو راغ ةرجش ىلا هنفد
 بورت ىلا ترهو كلذ ماءف نولبا نم اههنبال اهقتني نا ىلع امزع سوتنساب يدلاو أ

 | قب: ناذ يذلا نودمرال ىلا امهالك أحلف ءاهسلا نم دورطم نيتبا"ثيح

 ١١ لماما نم اههغارف دعبو راوسالا هل امنيو ةرجا ىلع اه هاعف اداورت راوسا رتشسقو

 ١ ةديدملا ترمنتف ةايملا نيتبان:ماو هيلع ارمستناف رم (يكقرجالا نوديسوال اهعيلع رك
 ةيابلا هداه عفرأ ةب ةسنلا راشتساف نودسوال اما نوعاطلاب ناكسلا نولبا برضو أ

 تءقوفةبوجلا ناتيحلا ىلا ةنس لكم ةداورت ءارذع حرط نم ديال ةتباجاف اهعفدو | ش

 | اهصاخو ةبرجلا ناتمملا لتك ليكم نا ريغ هسف كلملا ةنبا انوبريه لع ةعرقلا

 | رصاخو .هيلع الكوم وخل هدم ثك| اهصالم دعب يذلا هل اهيبا دعو ىلع .ءآننا

 هتئاإب جوزتو هلثقو احتتفاو ةنيدملا ٠ هيلع ناحت .نوابا هنلا لصف ام راتيج ىأر الو
 يف ةرشنو .نوثلا يسقت هالوف ةريفو تامعنب هرمتو ةيهولالا: هل درو ءامسلا لانمخررا

 راتنج صئاصخ نم اذه ناكو هلك ملاعلا ا

 نم راتبج تاش .نهو عسنلا رعشلا سنارع هملعو أنغلا :نولبا عرتخا دق 7

 درلس ابان هلأرعا 1

 قرغصلا ةم ةسأ فو سولادو فلد يف صوضخلا ىلع ترهتشا نوابا ةدابع ن 1

 درعا لامجلا عيدب ماوقلا ليوط نوابا 1 دقو ٠ يسيل ف ةندم راتابو تالنم يف

 ةياغلا اصعو سوقلاو دوعلا ىلع .اضباق «بفتك ىلع لسرةسم ليوط هسار رعشو |
 10 + ةئس هلاث ىلع فشتكأو | 1

 بويلاك/ قزم. 2 ناش ءاسنلا نم ريثكي ميورت بئلوالا ةملا تاك وللا نار
 صنئقاف هب جوزتت نا تأ اداورت كلم :مايرب ةنبا ردنساك نا ليقو .رعشلا هلا هقروأ :
 نم اهب اءوزهبو ةروقحم نوكت نا املعج يذلا بذاككا ةوبنلا ملع اهنوخ ناب ابنم |



 ا
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 ا
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 || ثيح قفالا دودح ىلا اهلصوت ةمهطم ةعبزا دارج اهرجت اهتليع تناكو ٠ بئاصلا
 || لوصفلا اهعم هيف نكست تناك يذلا دينملارضقلا اهرقم ىلا براق يف دوعت تناك
 ١ جترلا اهراطق هيف ريل رصصقلا زجاح حتفت سنا تناك كاذ ذاو تاعاسلاو ربشالاو

 1 كلم ترام ءارولا 1 تترافق نيثرع.إلا نعشلا ريسم ريغت '

 |( دالوا مول ماعطلا ةدئام ىلع تسايز همخا نم [ماقتنا مدقي هرتا وعدا سناسيم

 1 ْ 0 نمل ترد تالسوت لمقت نا ىلع يدلاولا ليا ىرخا اهلمحو٠ روكذملا همخأ

 1 ملف سمسشلا ام انا ؛ اذحاو منوم: سسعلا كيج هلوتيوي نب'سوفابا لمت: لصأب نا

 ظ ظ مادقالا اذه نع عادترالاب هيلا زعوت تناكيف ردقلا نم ُثدحيس ام له نكت

 / قو ةراتف يي امش ناكز ةلحملا نوتاف ىلوتف الأطان بهذ اهزاعبأ ن 5

 . ةقعاصلاب برض ه اذإو امنع اهدعب هدمجحم ىرخاو اهلا اهترازج برب ضراا مليم

 1 مثل لوحت نم مهند الروط 15 0 ههفدصو دايلحلا هتاهشش هاكيو

 1 ظ 1 موجنلا عم يصحأو عجم لوجم نم مهنمو نادللا

 7 و ش 0 ةممساو ةنلغف ةبابشلاب ملا امسرم نولبأ موب تاغ.دق

 || تايدوحلاو ةاعرلا عمداو نيب ريتامسلا لوتتتلا .ءاتقر عمداو ةجيبذلا هذه.ءآمد نا

 ةنال ساديم كلمللرامج يلذا عضو هنا ليقو ٠ ايسرم مسأب وعدملا رهنلا اهنم رج
 هتاراصتنا» فرتعي م

 38 نتلمو 0 هلآ يعذدا نيب راحلاو نيدايصلل ايما ًالاغم دع انونال نبا .نا

 5 هدرط نيح الاست يف سيراف كلم تامدا ةيشام ىعري ناكح هنا لبق ءا .ارعشلا

 ١ هنبأب راي همهسأب. قءاوصلا ةلمع بولكسلا هلثق باسل ع الا نم راتسسح

 ظ | يالوكسا
 أليف راتيجا هسا :نم مدلول راك نأ ند نما ني ملال سديفرا لاق

 1 ا ءامسلا نم هدرطو هلع انضغ راتج طاشتسافرخآلا دعب دحاولا تولكيسلا
 || هناطق ىعريو تامدا مدخي نا ىلع هعوج هداقو نينس ةعضب ةيهولالا نم هارعو '
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 نوأبا ةباكح

 (طرفم اًقشع نينناتمتلا تائب ىدحا انوتال قشعن راتسج نا نوئيج تأرال

 تاذ ةيملا انوتال ىلع ةحلالا ةكلم رثئنيح تطلسف الق حرجو كلذ اهيلع قش

 اهعشت ناب !ترماو نافوطلا هاقبا يذلا نيطلا نع ةدلوملا نوتيب ةوعدلا (سار ةئمل

 0 دعب نانوملا دالب يف سولاد ةريزج ىلا اون ال تلصو ذاو تلاج ام ثدح |

 ةمركمو ةراتعم تقولا كاذ ذم لزت مل شل لوو نودع تضخ نم

 ةاعرلا تلوح ثدح ىقرغصلا ةم هةنممأ ىلا ثتعحرو 7 7 ثدلو نانوملا دالب يف 1

 ْ 3 ا دال ىلا تداع مث م عدافض 00 اسكر ءازا أهو را نيذلا

 نايل لج لا ستيم ىز دق نلقى تلد الو دست
 ط 7 ناك زوفلا ' ؛دهو احرف اهل زاط ةوصلا ناعبر يف وهو امتذراطم ن نوب ١

 فاد تادباع اوعد .كلذكو . ةكيببلا هل ًالالجا ةماقملا باعلالا ةيعستلو نايتبب

 ام قفا: لف لطف ل تيفو ركل, ل احن تدع قارا
 الاب ضزالا تما نونيج نا. سديفوا لاق . نولبا هلتق يذلا سلا راجب تاللحب
 امنكاما لك نم اهيفنت اهناب اهتذعوف هنب ميقنث نا نم انوتال نكنمتت اهيف اناكم عدت
 ةرقتسملا ريغلا رامجلا هجو ىلع ةئفاط ذئتفو تناك يتلا سولاد ةريزج 0

 نولبا يعد اذهلو ةريزللا تشو اهل قر نيتان نا ريغ ةمطالملا ج عارمالل ةضرعو

 | ركذي منا الا سوبوف نولبا ىتست سريموه ناك ام ابلاغو .'ءاهيلا بسن يئايلادلاب
 .يلاغالا دوبعم ةناو همامسب مقتني ةنا لاق لب هتدالو ةهج نم داقتعالا ليضافت
 راتوالا تاوذ ةيشيسوملا تالآلاو

 | ةباكح اههننم لككو مسالا اذهب هوعدو راهنلا هلا عم نولبا مهضعب كرشا د
 سما ىلوتو'نوب ل نبا يباتينتلا سويلاه وه راهتلا هلا نا ل داّقتعا نس

 ةانإتملا 'ةظقنلا يف هيف صوغتو طيحلا رغث نم اًحابص ربظت تناكيتلا نسمشلا
 . مظعا ضاقتو بئاعماو مئارجلا ىلع فقتو ضرالا ىلع ثدحي ام لكىرتف اهغفزبل
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 1 سك اغهلالاو٠ ٠ ضايغلاو لوقا ريبدت نيلوتو سراير دمهلاو ٠ سرايزدلاو ٠ . ةشنلاو

 لواحي ْنا ىلع . نونبج ةتجاها يذلا اننتبةثدم كلم :ستئاناتا ةأرسا ونيا ةبرلاو

 / انهنباو يه رمجبلا يف اهسفناتقلاو- نوئنج هجو نم. تب رهف ةروكذلا هنأ را لت

 ٠ ايكرونا تنصف 0 ا امل اميل ننحت نيتبان نا الا اتراشتمم
 نوعلاب يعد اتراشتملم اهباو

 / :نا 210010 [كحاز 0 ادلو نيتبادل ًانيوكم ناصحلا ناك
 || هلاهتم نم ىلع افرانيم عمر جاشت اولاقق لبخلا عدكم يلا نورظني نيينيثالا
 دالبلا يلوي نم نا اومكل كلذ يف ةحلالا اكحو انشأ ة ةندم ةباجحو ةعحشب ىلا

 ظ فالي ةرضب ضرالا نم ناصحلا نيتبان لوا كثف كلذ هلف عفن رثك ا وه ام

 اهم كش نوتيزلا افرانم تتذاو

 0 ترتدقما ةناكح
 يع يعن نبت 3 أراد ثايدزانلا تاهالالا ىدحا يه تيزتيفما نا

 سوتنوب ةأرماو لوآلارضعلا ةبر مالاوا أسال

 مقل .لاقق كايلت ثداوح نع هباثك يف ترتنفما نوائاف لثم دق

 ةجعب اوطاحاو ةجيرعلا مهتفدص غم مهئاوباب نوخرص ( نئرلا كني ) نويشرتلا

 باغ قا جفا نمرثكا ضاينلا ةعصان ةنرجب ليخ اهذرقت يتلا تيرتيفما
 جرت اههاوفاو ران لعتشت لميخلا نيعاو اهرورم مسر' اهءارو ةكرات ةحلاملا هايمل
 1 0 نم رثكأ أ عمال ها تاذ عتصلا ةعدز ةفدصض حتناكف جلا م١٠ ناخد

 5 نم. ريكو 'ىداحلا 0 هجو ىلع ةرباظ اهنا اهرظانل لاخي ةيهذ اهسلاودو

 : ىلع ةلسرتسم ليلا نهروعشو اهءارر اًحاوفا نحس روفزلاب تاللكملا تانبأا

 1 اطل ىلع اهدس ةضباق تب رتيفما ةيرلاو أم بعتاتتو حايزلا اهرشنت نوفاثكأ

 صتيي انه اكسقم اهتكر ىلع سلاللا توما اهدلو  ةظفاح ىزخالابو يبهذلا
 1 1 عباقزلاز حابرلا ةباهت انها وذ قئار شرشَب اههجوو اهيدت



 (ىذ 1 ١

 يعارلا ماع هلجا.نم يذلا ببسلا ناك اذهو اهف بيد التلا تاوبنلا: ىلع ةعلطبو ||
 يق نمش اذهل. سم فل (مانصق هدقف يذلا هلت عجرتسي فيك هتسيرا
 همخال نكرر ناب هل .ناباونونماغا هبخا تخيب ايريس كلم مالنا فشك

 بورت برح نم هدوع دع نصاخا هنكسم يف
 اننوديضوب'هعساب ةوعدملا ةكتا يف نارارت يف تناكف نيتبا لكاه صخا اما

 ل تعالملاب نيت لك ولفت اوناكث سدح ةيتلروق يفو زانت سار يفو

 2 ِْ هل اماركا

 هل دلو اؤلاقف ؛ءانسنلاو .ةيرجلا .تاررلا نم يشك( نارتقالا ناتبانا ىلا اوبسنادق

 نم" لج ىتغا انم اذاو:٠ ةناونثلا ةملالا.قرخاو ..ةمئانؤيلا:بوعشلا دخا ةراث“ نهتم
 ء نيتنان نبا نا اولاق ةورث اذ ميسصاو ةيرجنلا ةراجتلا

 سوكلوييف كلم يذلا سايلاب هل :تدلو ,هنولاس دبلإ كلم ةنبا وريت نا اومعز
 مافيلوب بواكيسلا هزوت ةيرولحا نمو . يتنإ رابطا .ضرالا نم هل دلوو ٠ ايلاسنت يف

 ناك اذيد, نيبشلا_سلوع ةنيع قف رخآلاو ةيصخش ةعراصم يف لمت ره هضلوالاف |
 |١ ناك اغيب, ايليسيس يف ماقلا راغلا يف كلذو راحبلا يف اهات ابوزت بح نم اًدئاع ١١|(
 طلس ناب هنبإل .مقتنا نيتبا نا ريغ سريموه راشا اي الم امنا يبولكيسلا اذه ا

 هسيدرألا هباثك مظعلا رعاشلا انه 52 ينلا ةمبوزلا كانا كلم. سلوع ىلع 0

 ةطسا وب .نييرفاسملا سرتفت تناك يتلا اي أيل ممسيس زاغوب ةظفاح الس نيم ءانا نمو.[|

 نيلثاهلا نيتولا. ىدحا يهو ٠ سايقلا .نع ةجراخلا اهقانعا اماحتينا ةنسلا اهسوؤر ا

 سمرا عش ىنآكلاو انالظاو ةلتص قيضلا يف ءارعشلا اههلمج نيذللا |
 نييلا نيذحي. نك, يتاوللا ةينيريسلا تايرولا رحبلا ةحلا نمو سديفدا لاق 1[

 نيا نب سنابقوالاو ٠ جلا قامعا ىلا مهب ؛ نيمري و نيررفاسملا ( نوتوص ةبوذعب

 ا ل ادلوا نيذللا سيرودو سودارا هل تدلو يتلا سيتأت جوزو 0 باو 2"

 «نينالاو توما سا ضلوتت ىمداتلا» ا ولا تاتو سيديراف نهنمو |[
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 أ ليف وا اكسب ىساوفلا ةواقتالو جار ًدبت تلك هزالق اين وعي
 || ةيساعلا رفاؤحلاو ةسهذلا فارغألا تاوذ لوبا اهنرمت .ىتلا هتلمع ىلعو سريموهو
 ]1112 اهنيمب لوح لمالتت اهميمح ةرعلا عوسملا تناك يعتنو يذق ناك

 1 ا و ثالث يذ فاطخي 4 انل :هلثمت نيشان لماع نا

 (ش 1 1 ا ا ّْ ايييعيو جلومالا كرخي

 ١ ا اع رم 3 357 اشتم ةنموادتقا اذ نيسعوالا يقابك نيب لك ف

 ١١ اودزط نينلا نموهو : نيفلدلا ىرسيلابو فاطقلا ىنتلا هديبو هلهسو ىلع زانز
 ا ةدعانسع ماقاو ورث كلم نودسموال دنع شو راتج ىلع نتعب هنآل ءامسلا نم .

 ا اذننلف نوذيمزال اهب هدعو يتلا ةرجالا ىلع ل اضمن ل: ةنااالا اداورت راوسا' نولبا

 | ناجحا نولبأ ترضو: 1م ىلغ انافوط لسراف اداورت غال ودع .دلا ناك

 ١ ناتيحا ىلا ةداؤرت ءارذع حرطبالا نيبطخلا نيله نم ءالوه جني نوعاطلاب

 : مم يصحأ دقو ٠ دريس (ئيك ةنْس لكك لذو لكيلا ةمداخ ةسالا ةومنب المع ةبررجبلا

 1 دبع معز ىلع ىلع راتنبج نب لون مهنم هنودتلا ةحلالا نم ريثك نيتبان

 1١ حايرالا ةضارح اًيلوتنم ناك نايلوالا رئازج يف ارابيل كلم وهو نيزخالا معز ىلع
 1١ اهل ةرواسجلا كوبمورتس ةريزج يف وا ةريزللا هذه رئاغم يف ةروصحم تناك يتلا |

 |1١ ةقرزلا ىلا هلام" لويخ .اهرت لع ىلع ةلومحما تيدر ءاو ٠ نيتبات نب. نوتررتو
 | وهو سداتو نيتبان نب سواتروبو ٠ فاك جاؤمالا رجاوزو رجلا عباوز لاثم وهو

 |١ ريغت ناك ةنال لدنتملا يأ سنموتراف ةثوعل نوبنامورلاو ةب رجلا تايقنلا سراح

 |١ رامنلا فضننتم يف جري ناك هزيغ لاقو ٠ سنديفوا 'دروا [ككروصلا عيمج ىلا
 | 0 ل ا انتل. «ئطاشلا ىلا هناعظقب

 ظ فيك ملعب سانلا نم ناك نمو ءهرصم بزرق.سوزاف ةريزح يفوا تنركأ ةريزج

 |١ ةظردتلا ةريثككا هتانلقت نع اهغر ةأف-نإ> ىلع هنلع ضبقلا نم :نكّمج وا ةكسم
 | اذدلسلا ضئاوغا هل تفشكين اك: برغلاو نيب قيزط"هلا لبست تناك قتلا
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 نورخال متن ورا كانو مانرب نب سيزان نمكحي ادا لبج ىلا كلاذ ذا نهدف ا

 سكتت نع [دهج لت ف اهردضْنيفد دقلحا تقباو' ن نولدج. ةرظاتغاذ٠ ةحافتلاب 1

 اهدعبو ةريهشلا بولا لبق مهالذخو نينورتلا ||

 راتيبج ءاسن ىدخاو سوغرا سسؤم سوخانيا كلاما ةنبا وي نا مهضعب لاق
 نوئيج نا ريسغ قب ىلا راتيبج اهخس# اهنم اهيلع اًوخو اهل نونيج دسم هذهف ١
 ناك ليق:نيعلا ةل1 ينذ 'سوغرا ةسارخت تحن اهتعضوو |هتكرداف كلذ اهفخيا ا 0

 | لج در ادرج ذا ركام نككغتلا بسلا ترو دا دج انهن عض ١
 ىلا نيلوغرا .لوحتف هسار عنطقو هتبابش نتا امام داقزلا ىلع. سوغرا ظ

 نول ريطلا اذه سرك تقولا كلاذ نمو عماللا هب هذ ىلا هنيعا تاوكتو سؤواط ظ ظ ظش

 اهداف نع ةدوس1ا ن نوئيج تطاسو ضرالا جطس.ىلع.ةهنات تاظفوي اما ا ١

 ا تكرداوي ناالا نونيج .هتفط# سنقابا تدلؤ ةّشرفا ىلا وتتاضو الو“ .اروتتز ||

 د ٠ سفمام ةندم اهدلو : ىنإ كثسح كلانه تكسو زر صم ىلا هن: تسهذو اهنب 1

 ةرهب ةروصب تدبغ يتلا نسسيا سفن يهوي نأ نومدقألا ا

 | نونيج.داليم اهلا ةبسان سوما سفانت تناك ييزلا سوغرا يف عضو دق 0

 ةبحاصم -ةمعنلا لاثم الا كلذ امو ةنامر قرتالابو .ناطوصلا' ةدحاولا اهديبو ||

 امتاعضرع سيرالاو هبيغ:اهتنبا اهالوتت 7 تناكن اهتلمع اما ةظعلا ١١
 * نيتبات ةباكح

 | سوتجا رج صخالا ىلعو راجيا ..هلا ناكو يتينبقلا نوذيص دوه نيتبا نا
 يا نايسوالا زيغ وه نيتبان نا رايكم زو هايفيت لاق..هيف نكسي ناكام املاغو |

 يذلا سوتنوب اديغد طيخحلا رجلا صخالا. ىلعو..اهلكهايملا هلا ميدقلا هلالا. ظيبلا

 ىلا عجرأو سذورك نم نيتبان دل و ..اهجيلنو راها دادتما نيفانويلا دن لثغ

 ام لكح ىلعو اهنجزو راجلا دم ىلعو عباوزلا ىلع كنتو هوبا ةسرتفا نان دعب ةايملا |

 م ٠
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 أد نا ل ةعساو ةفرغ ىلا نطبلا ىلع افحز هنه لخدي ةنبكلا

 |١ ال ثيح نم .بعشلا ىلا نوحوي ةسنبكلا كانهو لاثنتلا فوج ىلا اهعنم لخدي
 | سويلوي نا يككطنالا انحوي لاق ٠ مهبطاخي مهلا نا نونظيف مهرماب دحا رعشي
 | كلا نم دعي راتيبجل اميظع الكبه ةيقينيفلا كلباعب يف ىنب سوبب سوننوطنا
 | بهذ نم لاثق ةئيدملا هذه يف ميظملا لعبلا لكيه يف ناكو . ىمظعلا ةنوكسملا
 ظ | ميظع ر لافتحاب اهعرا وسو .للنلا ةقزا ف . فاطرو دايعالا يف لحي راتب

 0 1 ماركا ميدقتر مهسوور روعس قاب ةلفحلا 200001 دعتمسا و

 0 دل كوس لم

 ظ اقادتنس 0 سوغرا ةنيدم يف سوماس يف تدلر اريهوأ ن نونيج نا
 أ تزاتماو ةملالا ديسب اهايص ناعير يف تجيزتو ةايحلا ىلا تدر مث نورك دالوا
 ا نوينافؤرلا ناكو "نيلاجرا ءاسنلا ضورف لا نم يه يتلا ةنامالا قدصب مناد
 |١ تيعد اذهلو سديفرا لاق ٠ ةديعسلا تادالولاو ةسدقملا ةحيزلا دوقع ةيماحم !منودعب

 ا( ناكر ينا يف امنا لاثم .امنودعي اوئاكسلف نويناويا ما يلو انيشتلو اونا
 | ةئيرقلا نونبجو ةنيمالا, نونجو ٠ ةاتنلا نونيجو ٠ ةينصلا نوديج مساب اهوموتجاف
 | قرات ليملسلا جزع تناكو ةومصلا ةبر هميهو برا هلا سرام اهينب نمو

 ١ ناككيف ضيا اهلي نمد: سدنقوا راشا اهسج رسبت ىلا 2 يذلا داهناك كلذ ىلوت

 1 ناكيف نا سديفوا لاق: تيلوالا ناكسا:ليدساسلا ميزوت ىلع يلو يذلا .رانلا هلا

 || ناراتيبج هركف رظنملا حيبق اعلم ناك ليبسلسلا عيزوت ” ىلع يلو يذلا رانلا هلا

 ظ || :ناريغ: هنثج رثتكف ضرالا ىلا هلجرب هسفرف ةروصلاو ةلاكطا دزه ىلع هدلو نوكد

 يف قعاوصلا زل بولكتسلا ىلع هسأرف هباضم قلع:هيزعيو هيضرتسي نا.دارا هاب
 | 27 انئاو ارينلو سونعل لاجج

 ا .اهلع اي ةيبهذ ةحافت ةدئالا ىلع عض 0 تااكسملا باجصاريخا ٠
 ا -نسنافو ساللابو نوئيج نيب اهلع فالخلا عقوف اللاج رثكملل انا تايلكلا هذه
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 ١ ةجيتتلاو بابضلا هيلع رقتسم هنيجو ضيبالا هرعش نم ليسي ءالاو راطمالاب ||
 ةرشنملا مولا هديب زاتببج طغضن ناك ذاو رطع عج تناك هنناوجو ةتونجا ناف ||

 كلذ يف  ةنواعو :!ًرازدم راطمالا لطهي باحتلاو .دوعرلا فصقت تناك هلوح ||
 دق هتازءاو نويلاكرد ناك ضرالاهجو هانبملا تطغ ًاملف٠ ٠ رهنالاو هوخاوجلا |
 ىلا اَهف ايقيف سانرب لسبجم تّقاتو ةثفاط زمفلا هجو لع تعفترا ةنيغس يفالزت |
 اع ارارضلا امدق نايس و نينيزح ضرألا انكتو اهنم اجوغ ه املا تفج نا(

 ايطغي نا اينغنلا ”ىحواف : يرشبلا سنللا ديدحت ةيفركح ىلا (غيدهتل ةحلالا ىلا

 و نوكي لجرلا قلي ف اههئارو 1« ىلا اهايضمريو ةراح ايهيدياب اذخاب و امهدسار |

 امك اعنضو .هلالا رغا يف اددرت "نان دعب اعضخل انه :اما قنا لوحتي ةاردالا هيتات امو |
 نديفوا ٠ رشبلا دد ادكهو اه رما

 1000077 كيه راتب ناك ..

 نام: لقشا :نم كك عرذو 5 ١5 اهتنن لكولع ادومع 08 نانُدا حيراخلا

 عاوفاب ا ةرج حاولاب ةفوقسم |عمجو عارذ فضنو عرذا 5 ىلعا نمد عرذا ظ

 لوقعلا يسب أمم لاجرلا ريغاشمو ةفسالفلاو كواملاو.ةحلإلا زوضيو فراخزلاو شوقنلا

 رس.ذ ةدوص يلع ام امنمو ٠ نسيئافرخاو سيواس لسشم .ام اهتم راصبالا لهذيو ١
 مواسمنعو نيتطلق .:يذ حاتفم. ىلعو .نعفا' هيلع يلم ناسوص لع هبلاجي ضباط

 ناكالم اههيفرطب ذآ حافتلاو زرالاو رب ودصلا ريو راهزالاو راجشالا قرو نم نائصغ ||

 تفضولا هسنع لكي امم ريثك كلذ ريغو دسا سارو ةرقب ةثبنو اكالم .لثي رخاو ١
 ناسجيذم ريبكلا بابلا يناج ىلغو مانضالل .ةريثك ف قاوم لكيملا اذه يف ناكو ١١
 راتيبج لاثت ناكو مثابذلا ٍيدقتل اناكورخا ءايشاو ةكئالملاو ةملالا روصب ناشغم ١١

 يحولا طوبهو ةمملالا ةراشتسال صصخبو فوج وهو سدقملا طسو يف اعوضوم ١
 تل وق نم ةنكحلا لخدب ةحلالا ةراشتسال دحا ىلاب اهنا كلذ شط رطو 1

 الا: هفرعيال عضولا مكحرجج هل ذفنم ةيناثلا طئاح يف نيتفرغ ىلا يدوب سدقملا ا

 الار



 0 ء 0500

 | ىنقنإ و بتخا نا نم يل دبال . ل قو: مهن ئزهتسي؛ ذخأف نراكحيا اما اًعرضتم
 | دشن ل دعتسي ذغأ نر هدنع قد و أهلا ينوكىلع تفشتكا الو مداقلا اذه

 لع ب وول حتي نا ع فياريت مدارج قوش ل
 أ 3 هنااا هاضعا ذخأف اصرار بش هيلا اهلسزا يتلا نياهرلا دحا جبذ لب كلذ
 داما ىلع امعضو نيو رانلا ىلع زخالا ضعبلا يوشدو ءالاب اهضعب .لسغي ادب
 الز ماكتب نا يف ةسقن دهجو ئوعب ةبربلا ىلا ترهف هتهلاو هقرحت ار ,اث تلسزا

 5 _ اهنامد برشو تاناويلعا سانتفا يلع هلمحي لازيال هنلك ناريغ ردي
 هس ايان قاب ؛ هزما لن ملف ميدقلا هاد اما مذ لوحتو“ مارق هيدياو اًرايوا

 ظ عاما نم دب الف اماقتنا اذه ينيفكيال نكو. اناا الز دز اةتأبو

 ْ 0 يم اذوهو 0 اذه ىلع نذلا اذه ىنلمح دقو ضرالا لك ىلع يضغ

 ١ اوبوص ضعبلاف٠ ٠ مهيونذ تقحتسا ام الا ا صنقا
 مه ةركا دقق كلذ عمو هل وحضر ضعنلاو ٠ .ةزاثا هوداذ ضعبلاو ٠ زاتننج مالك

 ا مق نمو ضزالا هجو نوكيا انوا حلف يرشنلا سنا ةدابا لع اربثات

 | اييلع ظلستتو را نزف نثوحولا عدت نا يلي. . ةفلإلا لكايه ىلع رولا

 | يذلا نعشلا ةفلاخ ا سا نوكي ام ماقعهالا يلف نين طم اونوك لاقف

 | فاخ كك ضرلا ىلع قعاؤصلا :ئقلت نا ىلا ددعف“ ٠ تيجعلا اهلضا يف كلم

 | لوضع نال هلكت اهقيلا تشق رانلا نم هيف هرشني اب هلك ريثالا قرت نا نم

 هيف ءامسلا طالبو ضرالاو راجيا هبف قوي امو نوكي هنا نم ردقلا يف درو 3

  لولكشلا رك ضونق“ ةج ءاصمو تعاتم بيقع نوكت يذلا هلكح اعلاو

 ظ لا تحن ىرشنلا ننطلا كلهن ناو هتاصاصق عوني نا هل نعو ةعبسالا لمعب

 ظ 3 سئر سح دئنيحو ءامسلا تاهج لك نم ضرالا ىلع اًراطما لس, ناو

 لا اهطوقس نعراطمالا مداصن حير لكو اي املوا رياغم يف يلاعثلا ٠ ءاوملا

 2م هترلسو ةشفز ةملظ, رسم لئاحلا هه>حوو ةبطر ةئحا ىلع راطف 3
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 اوملف هتروش.م لها. ىعدتساف ادددش اهلا ايضغ ةسفن تالاعنما قيم يستر

 عسفرا وهو هلالا بصتننا يرمرملارادلا لخاد يف اوسبلج نيحو نيعرسم هتوعد
 ثلثم لاهل .هرعش كرحو يجاعلا ناطوصلا ىلع ضيقو ناكسيلا نم سار |

 سيل :٠ اطخلا اذهب هافو ٠ . بكاوككاو رجيلاو ضرالا هكارط تكرتش عبرمو |
 دحاو لكاهي ىعس يتلا ةعقاولا كلان يف ناكامم دشا نالا ماعلا كلم ىلع ينارطضا |
 ناو هنا ىلع لمنال تاوذ ةانملا نا ةنام لاب ءامسلا ىلع يني ناب |

 3 ا نتن نا ةملالا املا انلعف» ةلا ابا ىلا تأ 2
 تاررلا يل ن ١ ةماعلا .ةهللا 0 ديدخاب دسفملا وضعلا عطق نم ض

 ناب لذا 1 لمألا اتا 0 ناغاسلاو دياسلاو تايوتا تال ١

 كش 30 031 ير نواكيل نا عم .ةيقاكم ماك 0 ةناص نا ةلالا | ١
 ع ملف. 0 وق 4٠ :يبوق مت ا يذلا انا ٠ قعاوصلا يدب يذلا انا... لئاملا ا

 ىذلا كاذ ةميظع ةريغو ديدش حاحلا اويلطو مهعيمج اوب مضغ باطخلا اذه دالا ْ

 ةراشاو ةنوصب مهتجض فقواو مهعور نكسف راتيج اما٠ ةيدالعا كلت ىلع _غ ا

 مكفقوا انأ اهو هب ماهالا اوعدف هبنذ ىلع صاقن دق دق يقشلا كاذ ن١ لاقو هدب |

 امد نا تيحا ايلف ليلا اذه بونذ ةثودحا انعماسم غلب دق : ماقتنالا ةب ةضك ىلع 1

 | ةزز ظاتظرالا ىلع تاوجتو العلا. ءامسلا نم تازت ةبذاك ةثودحالا هذه نوكت |
 0ك 1 لراس :ئراجللا هقلجشر 4 فصا نا تنج ام.اذاو ةيرشب |
 ولا رتاغلا ةريثككا اياينيم لابجم تررع .٠ راج وه امرثكارشدلا رورش دبخ |

 لزانم ىلا كلامه ن نم تفرصنا مَ ةيدياخلا امقيل 0 يفد انمليق لبج يف ت تاجو '

 ميس قتلا أ ادنف هلا مودق ىلع لت تانآ تددناو. ليللا ءدب دنع نييداكرالا
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 1 نسل ليثب يا ةماح تح اريه اهتلعج ٠ ءاضنب ةرقب ىلا تركشع .راسع يأ وب مس

 1 ميكا عملا ملا | ايذ اريه هلع تطلسف ةرقبلا تبرهو نسوز صاب هلق شيمرح
 || مث توقرالو ةحار ريغ نم ضرالا هجد ىلع ةهنات رثثس' نا اهرطضا .ىتح اهتيذا نع
 ١ هبحصاو روتكي نم ىأرع ىلع دوص نم بيرق تفتخاو ةفلتخم نكأما يف تلاج
 تبثبل 7 اهنككو اهباط يف نوعسي اوناك نيذلا

 ا تصر قي برها تقام نإ

 || كلذ ىور فادا دوسالا اهنبا تدلوو ةيلصالا اهتروص ىلا اهيف سوز اهدرف رصم

 دلو ٠ هسراب لطبلا ةدلاوو: سوغرا كولم دجا ةنيا هاينادب جوزتو :رودولوباو ليشا
 .[| نامأوتلا سيتسات نايلوتيا ةنبا اديل نمو ٠ ليكره هسراب تانب رغصا ناركيلا نم ل
 ١ دنع نويذانويلا في و٠ ياسو قام ناتخالاو سكشوبو روتسك ناريهشلا

 ْ * (ذيا ندملاب نارتقالا راتبج ىلا اوبن لب دحلا اذه

 : ظ لان تيركأ ة ةريزج يف هدحو مك م داتخم نا ءاملعلا ضعن : ىأترا

 1 هييسفاو كلما نم هابأ :ىرعف مهربال ١ رضاق ناك نم.رهش ١ ناك هنا تاسوا

 |١ ىلع نوتيلبو ةريزلا نم ةيقرشلا .ةهلا ىلع راتيبج كلف ٠ نوتيلبو نينا هبوخاو

 أ نوتيلا لا راتج يع غ نمو رجلا :ىطاوشلا ىلع نيو ةيرا ةلا
 | اه روع نوينيولا نوفا وللا اهدروا .ةريثك ءامسا راتببجلو .رحملا هلا نيتبانو محملا هلا

 ْ سول هور نع روتاتسو مهددبمو ادغالا براض يا سيرئارافو راهنلا با ياريساند

 || يتع ناك ةنال سلاتيسوه وا سونديلازكو ٠ نيمباصلا برخ يف ةنواع ةنال

 أ رابكير كلذ ركذ سوزو ٠ يركشملاو ٠ ليولا عفرا يلا يا سقويافو :فوضلاب

 ' هايفدو

 ظ ةبصا ةرحلا فد اما ءامسلا طسو يف ىري . سديفوا لاق
 1 هلامثو هنيع نعد يكولملا طالبلا ىلاو دوعرلاب فصاقلا هلالا راد ىلا لصوت ضايبلا

 أ داسف مظعالا هلالا رظن ل١ لاقو٠ ٠ باوبالا ةحتفم ءافرشلا ةحلالا نكأسم
 ١ ةجأو يهو ةعيظنلا ةثداللا كلتب هركذن دنع اهسالو فسات هنامم ولع نم رشبلا
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 نيسولؤا قدلناو ٠ كرالل 4 هلا سزامو ٠ ةبومثلا ةهالا هباق هل تدلؤو ةحلالا 0“ ا

 نيو سانلاو ةملالا تانب مكسمجا ذوبؤه اهاغدو ننيتاجو . ةدالولا سما تاتو | ا
 نونفلاو ةمكسملا ةنر يسرا تجرح كاذ ذاواعيبا اهسرتفا اهتدالو تند 1

 ١ وتواك ةثالثلا كراّبلا لدعلا وا نينمات نم هل كرو قام ميك هغامذ نم ةمبرطا 3
 لدي اذهو ةانللا طيخ مهضي راقع نوعطقيو نواطب نيذلا « سوبورتا» سنزاشألو | :

 0 ضيا نرتقاو  ةيمالا ةيانعلا هب مكسحت ام (ءاذ ىلوتت ةلادعلا نا ىلع |
 و٠ يلاتو نيزورفاو يالكأ نشهو ثالثلا ساركلا'هل تدلوو ناسوالا نبا ْ ْ

 9 رعشلا هلا وه نولناف : اناندو نولبا نيناتنتلا لس نم ةفيطللا نونال نم هل

 0 دلوو نقلا ةسجم ةدايق توتو ديصلا ةبراليدو : نمشلا هع ةدايق ||
 نم هل .دلوو ٠ يخل ةككم تراصو نوتيلب اهجفزت انيبدزورب تيعد ةنبا سيراس ||

 ريغ تاريثكخ .ءاسب راج جوزتو ٠ . تاواعتلا يعاس ربك رام هاتامؤرب خا ةنبأ ايم

 .ًارهلأ نيذلا لاظبالا: ةذلاوو نسنانلت “نس وم نسومدق ةنبا ةلاماس“ نين تابّزلا |

 صدقت راتيبج نا نوزانويلا معز ٠ سومدقتخا ةنزوان جوزتو نييسوخابلا مساب ||
 تاتسواو .ايناسوب لوق ىلع رونيجا وا سقنيف ةنبا ةبروا فطتخي يككروث ةروص ١١
 اهيحاوص عم تناك اهب هرهظ ىلع اهلمحو هاغزب ناك قذلا تارتعإلا قرن اسك 2

 لاق ٠ لسج'وا :روص وا اديص نئانج: يف ءىطاشلا نم ابي رق راهزالا فطقت 1

 0-5 مهر ءانا ةثالث ترركا ةريزج يف اهفطاخل تدلو ةبروا نا سرام وه ١

 دعب .انوكي نا اقحتساف لدعلا انجاز دحلو زعلاب اكلم نالوالاف نوديرسو تمدد ||

 نويكحلا ما ةيكيل ىلع كلم كلاثلا نا رودولوبا لاقو ٠ قولا ىضاق اهغتوم ||
 هل تدلوو ةيقينف نم ةبروا فطخ يذلا تاسكح محلا ربكأ نا نواف ١

 جوزتو :راتلبج هلظ يف حارتسا يذلا تلدلا نوهركي نوينانويلا ناكو ٠ نوديرس أ

 سسّوم سوخاينا ةنباويب جوزتو ٠ نويفما ةدلاوو سيابت كوام دحا ةنبا بويتناب |(
 سفز نأ اومتز ءرصم يف مكحو ليلا ءىطاش ىلع سنفابا تدلو يلا سوغرا |



 ا ليكرم ماقأ ثيح دنلالا ف اسلوا يي تناك ةندامع صخاو 1 هماركا نولي 5
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 ْ ٍغ دقازع مهنا اهتمت 5 لابللا يف نوتوامملا ةربادملا نيس'اريخاو ٠ .انتتألا
 راتتجا نا ىلا راشا سديفوا نا. ترواو سنواو دالمناو تلايفاو ن نوف

 : 5 ةركاذملل ةهلالا يقاب ىعدتسا ناك هذاو مهداباو قعاوصلاب ةرابلا برض
 | 0 ناويلا عاونا تح نيفت#رصف ىلا اوب رهو مهنم ةىلالا فام ةربابطلا

 0 هبل :راثيبج ناالا.. ةمللالا نسر ىلع اورعاوت مقل !.فلوالا ناكس نا

 2 ةيدانالا يف كلذ ىلا سريموه راشا دقو“ مه امكراشمل نونبج نم"صتنقاو

 || اهنف مكعيمج قثويو املا يلاغا نم ةيبهذ ةساس ىلدتتتف ٠ لاق ةهلالا كلام نا
 ظ اا بح كلذ يدحو ين | اما. متدنهتجا انهن اهنم ضلختلا نم نونكقت الو
 ظ 3 ويلاو ضرالاو مكعيمج مكعفراو

 نيياتتلا دعا 3 ىلا. نكو رانج ىلانيلوالا رشبلا عنص مهضعب .زعي م

 ٍ ةبطساوب مهايحاف نبي ا لاصلصلا نم: مهعنص هناو هاتامورب هبا ىلا مهراغو

 | هاناموز ديش نا ناككيف ىلا :لكوف كلذ هملع قشراتمج نا ليقو ٠ ةيواهسلا.رانلا

 ال لا ا دك ابا نشيح ارت هيلو ظاحو زاكركلا لج ف
 ' مهتاكرتمو نازحالا رادكآلا ن 7 ةيلاخ ةنه ةشدع نولوالا يشب كيلا ساع دق

 ٠ رصعلا مث . يضفلارصعلا ةسيفعو تهذلا رصعب هنع زيعملا نمزلا وه اذهو داقر يف

 أ ةبقعو 0 رضع ناك هيفو ةيناث رشدلا زاتتمج عدبأ هءدب ' يفيذلا يم |ويعلا

 ةنومرككو مروع نيبداكرالا نم ا دوبعم راتبج ناك. رمال 00 ردعلا

 اوناكسف مهتريزج يف دلو ةناب نوغذي نينلا نويتيركالا ماو .هسيل لبج يف

 ا اعمل كلائهو تاوئس عب را لك لفتح تناك يتلا ةريهشلا باعلالا هل اًماركا

 ظ 5 ظ جاعلاو سهذلا نم ًالاثت سالكيراب ده يف.ديهشلا نب
 اور حادورام نييلباملا دنع وعدملا وه راتنمج نا ىلا مهضعب , هذ دق

 0 5 لج يق نونيجوا اريه هتخاب جوزتف ءاسنلاو تابرلا. نم 1 جوزت هنا مهريغ



 (« ا |

 يقأتف مههوقح. تاعورزم يخنبو نيبملارسصنلاب مهركآسعل يضقي ناكهتياح تعشنلاو |
 لسري ناكسف مثآلا نم هونج ام ىلع ضاصقلا نوقحتسل نيذلا اماو :ةرفاو تالغب ||
 معز ىلع نال ةعيبطلا لزاون لكحب مهيمريو ضارمالا مهيلبو بدملا مهتلا ||
 سيئر يا وهو . ٠ ةحلالا شئر ءازاب ةسلاج ةدلاخا ءارذعلا ةلادعلا ن٠ .دويزه ||
 راعي ربسي هلالاف ءوسلا ةنوا تند ىتمو ردقلا ماكحا اذفعمالا 0 ةهلالا |

 يتلا ردقلا ماكحاب هوفي كاذ ذاورشنلاو ندملا نم لكك ردقلا هحاتا ام سهذلا ||

 اهنا يل وينبت نم يا أ
 يذلا لاطبالا دحا احن هني ىفالثب نا اًضفار ةحلالا هلا انارا ذق لئجيبف نا )

 كا طخ ىلا ناباو“ همصخ ماسجب اميرص لدنجتب نا نم بيرق ناك |
 ٠ يصوصتلا اهنبإب ىلع قفشت | هثدارا نال تلا نم: هديفح نأ نم كال 1

 ديجولا طلسملا وه ةرددعلا “ع ا نمي هديغ نمو كد امم املج رهظف | ١

 هنج لسلظي تفيثكلا رمش ناكتف :رادقاو ةلظن ذرات لب تك ٠
 هيمدق ىلع اوعسرو قعاوصلا كرحت ىرخالاو ناطوصلا ىلع ةضباق ميدي ىدحاو ١

 ةنرآ يمريل اههنم فرتمي هلالاو رشلاو ريخلا نايوجي هماما نيعوضوم نيثالاو اًرسن ١١
 : 'ءارضلا اًبخاصم ظملا الك رخا ىلويو اًمشلاب نانا لك ||

 ةنآل نيداتنتلاب هزفظ دعب كلما هل بتتسا دق نأ نقوم نكي مل راتيج نا

 :شوناريا مال نم نيدولولا ةرباجلا نال رهقتو لغته ثّدَق نا ىرب ناكءام املاغ

 ةهالا نم ًاتوقمم او رحم باع الاسأ اوناك هلجنم دج نورك نا هحزج نيح 1

 لايطا مهعضوب ةراغلا اونْشو ءامسلل ةرباملا ىدصت .نيناتدتلل ةارابمو ٠ همزع ةدشل 1

 مهبلاتف هيبا  ةدعاسمل اج ةملالا سيئر :نبا ليكره ناديغاهضعن قوذروضحلاو ١

 هنظو ضرالا جرا ىلا قالخالا ءىبسلا ةرباخلا ءالوه نم ةحقرثكالا داتقاو |

 تاماو:: اهل هتناه] خرم :نونيج ذقت زاخلا ناتج داتقاو :اهف ترع رنا نكيالوللا
 نط؛ فيخلا داليقنا :تعدوا دقف ساللاب اما نيرخا ريكوامو ناكتيانفو نولبا
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 ايس امنا اهيف ماق”ىتلا دلبلا ىلا ةبسن ةيلذاكبملا ىعدت لاببق دايعا تناكر
 ا || مهنال اميريف يف يلاغ 0 ىلا ةبسن نيبلاغلاب نوبقلي اون اكف ةهالالا هذه ميئاذم

 || نيكاكسلاب اضعب مهضعب قير غب نوأدبيف بلكك اوبدصأ را
 1 «نيحكانتلاب اومسف نيبو شلاك وخط امتي اونكو ةسهج لك نم مهسووز نيكرح

 ْ) . نينتعملاب ضيا اوبعدو ٠ ءاسنلا سال نودبلي و ماسالا م مهرعُس نوقلجي اوناكو

  عباصا ردق ىلع مال نيباسكدلاب ارصاو 220 ةريزح يف راتدبج اوبر مهنال

 أ( ناكو :اديا لبج يف نوثوي اوناك مهنال نيرديالاب و ٠ مادختسالا يف اهنازتمب وا نيديلا
 . جتصلاو روبنطلاو تابابشلا جيرضو خيرصب لايق ذايعا نولفتحي ةنجكا ءالوه

 نع 0 يرس 0غ داعالا هذه نافتحم ةسور يف ءاسنلا:تناكو:اهريغو

 ْ لاجزلا

 راتتمج ةءاكح

 | 3 ىلعا ىلع 5 ناكم نا نوءعزب اوناك نينالسلا نا راكيرو هأمفنت لاق

 ]| ةففالا نكسي ناكو ناكلنف ان م عبدب رصق يف ايلاست يلا نلوالا لنج

 || اتسفوا سيراسو نونيج هاتقيقشو نيتبات هوخاو راتيبج مهو رشع انثالا ماظعلا
 ١١ ناكتليفد ريكرامو سرامو سنافو افرام زا ساللابو انابدو نولبا ةعبسلا هدالواو
 ١ هل ع لغسالا ملاح ماليظلا ةكلم يف مهنع الصفن ناكتف نوتيلب 71

 |١ نوتنلب د دايلالا يف سريموه هب ىلا ام عدناو ٠ ءامسلاو ضرالا ماع مه قامت

 راحل هلا نيا نم ديت ضرالا تنانح انتحار مم وباع 0
 00 ْ 'ء|ياوتحا دعب ةئلالتم ةرينم رهظت ناب ت

 أ ني يف لاسقوا ةيرو سورك نمداد راتنبج نأ سريموه 0

 أ | موتك ةلالورشا كللنم دع هساو نيساتنلاب هرفظ ذنم هنأو ٠ ثركا

 ١ مهراديو متتردقب . كولملا نوصيف ةيحلالا ةيبانعلاو ةينابرلا ةمكسملا لثم ناكف
 د قحيتا أم اذاف اهتطلس ماعد ديطؤوتل ةوقلا ن ناذلملا للويو ناروتو هتك



 كيل :

 يذلا ناكسيلا يف "نكسو ضرالا: ىلا نيئروتاس قلف ءامسلا نم ةدرطو اب |

 نحت كلانه لح الو: هيف ًايَث ةنال ًايخم ناكتلا اذه يعدو ةيموز هيف تنب 1

 ءازاج فرحا نم تكن دسم و ايا ا ىلعويسال كلم سوناج
 ثقل اذهلو ثدحيح امو ىضم ام ةفرعم نم هدكسيت ةنطف 'هحنم ناب سذروتاس ||

 نر حاتفملا اما بيضقو حانتفم ىلع هديب اًضياق:لثمو نيهجولا يذب سوناج ||
 همسابو ٠ تاقرطلا . ظفاح هنوكف بيضقلا اما ٠ اهجيتافمو تويبلا باوبا دجوا ||

 روضو رهثلا ددع ىلع الاكيه رشع انثا هل أو هيفتاج يناثلا نوناكر بش يس ||
 حتابذلا عيمج يف ركلي نم لوا ناكو ةعبرالا ةنسلا لوضف ىلع ةلالد هبجا ةعبراب ||

 ةيمور يف هلك ناكو ةسدقملا سوقطلا مسرو لكخامللا داشا نم لوا ةنال
 تناكف سروتاس دايعا اما ٠ برا مارطضا دنع احوتفمو 1 ملي اًواغم

 تاححتالا ىداهتت اهفو قوف |4 مايا يق ةدم ىلاثلا نيرشت رهش يف لفتح |

 ديبعلا ةداسلا مدْتو صاصقلا نم نوما ىنعيو ل ضفتو ايادحلا سفن ١

 دهع يف ترهزا .يتلا ةيدقلا ةيرحت ركذ الا كلذ امو اهلع لسمعتو دئاوما ىلع ||
 00000 ظ ةيدوبع نكي .ذا سنروتاس |

 ظ 2
 تيعف ةفاتخع ٠آمماب ءارعشلا اهامسو سنروتاس ةأرما يه لاببق وا ةيد نا

 ٠ ىرغصلا ةسيسا يف كلذو اهتدابع تربتشا ثرح انانياو ايسنشتاربو انيمدتد ||
 سولت و. سبوا مهصخا ماظع نو ريثك حل اهنم دلو ثيح ةريبكلا مالابتبتلو |
 ٠ ضرالا ىلع ةيلوتم يه تناك ءامسلا ىلع الوتم ناك نشروتاس ناك هنال[ل

 ما اهاعذ نمرابخالا ةاور نمو. مهلاعا يف رشبلا دعانت تناك ام اًريثكو |
 نال اًرونبط ةماعوا اهلاقثاب ؛ ةنزاوتمضرالا نال ةسلاج اهتولثم اوناكو ٠ سذروتاس ||

 للكم اهسارو ٠ 223 2و و اهنم ثعبنت يقلا ةيوهالا اهفوج 5 ىو ضرالا. ١

 دوسالا اهرت ع يف ةلومح اًشوحو اهءازإ نوعسريو . كلذ ريغو زوهزو باشعاب |
 بيلا  سييسسالا | ا
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 ا را :او ناب: هلالا ريغ ةّئدقلا ةياوالا نانولا ةحلا ءامسا كاهن
 ظ .ازرشا ايكةريثك ' ةملا اودع ميتال مهدالب ايفل ةثارملا ماع اولخدا نيذلا يملا
 ْ ا ماا ول يلف سامر

 ظ نينا تاو 57 ءاهسلا وأ سوناريا كلو اهئمو ضرالا ةحلالا ءالوه لواف

 ةمم ةلمم بولكتسلاو ٠ سيجبسو سوتؤكو سايرب مهو ةثالثلا نايتناسلا مهرهشاو

 : :رفلاو زمقلاو'سمسشلا نا نويراسفو ٠ نسنات“ هتأرماو ناشوالاو ٠ قعاوصلا
 ا مولا لو ىذلا هاتامورب دلداو مهضعب معز لع يرشلا سنا عدبأ يي ىذلا"تبانو

 ْ ننروتاسوا نزلا ىلزالا ةأرمالا:ارودخب جبوزت يذلاهاتايباو رابلا لاوعتسا ةقيرط
 | نوديصوب اهئم دلو يتلا لاببق اهتوعدي ضعبلاو ةبرا جوزتو ساريا هابا بلغ يذلا
 ٠ دا نتيراسو زاثلا وا اتسفو لفسالا ملاعلا هلا ال ٠ زامل ىلع كلاملا نيتانوا

 8 نا دعبو.| 00 اهسلا هلا راتتسحو راتيبج َ رعا تونيجوا اريهو ةبصخلا ضزالا

 ١ 22 قاتاو ةغبلا كله يعد“ هشرغ نع هلزناو كللملا نم "مابا رع

 00 .: سنروتاس ةناكح

 0 ودا سو حلالا مدقأ ةلزام ٠ :اهلا لو تف

 ظ لوالا دوأوملا ةنال سوناتنشل كللملا يف قلحا تاكو ( ناككا ١ سوناتنتو ( نامزلا )
 1 ن نأ طرشب هما تاط الع .ةيخال هيغوو مه معز ىلع هتخ نع ىلع ةكلو

 0 سيفي رادا نيد روشالا دنع وهو سنروتاس ن ناك اذفرز م ادلو يلبريال 2

 0 نيمأوت نونيجو رابح تدلو ا هذهف هنا نع مغر روكذلا نم هل دل نم

 !ٍ |اذه سرناتنت ملع ذاو . نيرحا معز ىلع ظقف نوندج ترهظاو راتتبج تفخا
 0 هدّسا راتيبج غلب نا ىلا يقبد هدنقو هب رفظو سذروت اس براح عادخلا

 | مهد .مهيلع رصتناف نييناتتتلا نيبو هند. برخلا ران ترعتساو هدوبق نم

 ا 0 م زاتمج نا ردقلا ةوقب اًمراغ ناك هدويق نم صلع الف سئروتاس

 را مد يا سديفوا كلذ 533 برا ران يبعأو لئاملا هل بصن : مكلملا



)١59( 

 || ملع ذاو :ضرالا ىلا اهب ىلاو سإاملا تالا ن نيزطبق يق اهاقخاو سمشلا نم

 ١ ىلغ ةأيح ةمسل يذ لك داناو تانوقعلا 0 هبقاعو اظيغ مدتحا كاذب راتبا

 || ارودْنب ةوعدلل ىلوالا ةأرمالا فرخلا نم عنصي نا ناكسليف هنبا ىمأو ضرالا |
 ا ةيبذاخاو فطللا رخالاو لامحلا مهددا اهنرهماف. ةحلالا ىعدتسا اهعنص نا دعبو ا

 ١ ءادزو اهب نيزتن' ىلح ىرخالاو ءاهدلاو ةقرلا نهادحاو باملالا است يتلا ةناتفلا

  | 1اهسار ىلع هعضتل ايهذ اليلك او ةعدب اًروهنو ضاببلا عصا ٠ ناكتليف اهب ىلا الو

 مث بجعلا لكمهتبحتاو مهتلهذا ةحلال او ربشبلا ثيح ىلا تامدقتلا هذهب ةنادز 7 ش
 اذه ناكسو اهب جوزتو اهذختاف هاتامورب يخا :لفغتملا هاتاهبا ىلا ةجوز تطعأ||)

 ْ ةبلع ىلع اهدبب ةضباق تناكارودنب ةبامشلا نال رشبلل .عمجا رورشلا ةيعاد نارتقالا
 ملاسلا يف ترشنناف رورشلا لك يت اهب اذاو رت نود اهحتفو اهجوز امنماهذخا

 || :لبالا الا اهيف اهتم ”قيب لد هلك ٠ ضرالا ىلغ ليكره وعدا دايتبج نبا رهظ الد
 || ىدحا يف لحنال قآثوب هقثوا هيلع هبضغ ن٠ رايثبج ناكي ذلا هاتامورب ذقنا

 ىرو هعاجوا ماد ددحتتف هدر ادا 00 ! هيلع طلسو زاكوكلا روكك

 تغب و هقلطاو هب ديقملا ىديدحلا دبقلا قجسو ةاتفف رسنلا همهسب لكره

 ١ ضرالا ْى هنبأ دج 1 اج لمعلا اديس يضر يي باوالا كلمو ةهلالا ك5 '

 .تابض

 ةاملا ىلا مهعاجرا ىلا كرحت هوب | مهسرتفا نيذا ا نأ

 نوديصوب دثدعي طاسو ٠ هيلع اوناكام ىلا مهدر ىلع بارش ةطساوب أيا ربجاف ||

 لفسالا الا ىلع نوتيلبو راجيا ىلع نيتبانوا ا

 ١ ةبصخنا ضرالا وا سب راسو ٠رائلا وا امسف مهن نورخالا نتورك دالدا أما 3

 ةحلا نيندالا نيرخالا نكلو نيننالمحلا ةحلا مه .الوه ر انتَ :ةأرما نونجوا اريهو ا ش

 يئأنسو سراموه مهركذ دقف نييقرشلا نع ةذوخألا نانوملا ةهلا يئاو جسالملا 1!

 مهرهشا كذب ||



(14) : 

 أ نودعزيو قعاوصلا لمع بولكيسلاو ٠ سار نيسمخو عارذ ةناع نولثمملا ناهتئاسلاو
 ١( يذلا دويزه لاق اكنييلصالا نييناتنتلا نككة بلا طسو يف ةدحاو انيع مهنا
 |١ تدلو ناذللا بتات هتأرعاو نايسوالا مه جيسملا لبق نماثلا ليملا يف اًيح ناك
 ١ يزيالام ىلاوللا فالا ةثالق .نهددعو ديناسسوالا تاهالالاو راهنالا لك اهم

 1 رق نسمشلا تاوهو ( ةب وانسلا'ةبقلا ١ نويراننهو : تاريخنبلا قاماو ضرالا

 , ثوزعي تاءداحسملا تاحصا ضعنو٠ ؛ نيلوألا ربثبلا قلاذعا وهو ترب و.٠ رجفلاو

 ظ ةطساوب مهايحاو لاصلصلا نم مهعنض هلا مهم هاتامورب هننا ىلارشنلا' عادنا

 |١ هلزتو سوناربا مابا حرج هبو للصلب ل نيدروتاسوا الك ٠ هب وامملا :زانلا

 || :رهظ نا ىلا هناكم كلمز هل نينناتنتلا هتوخلا ةدعاسم' نع امنر ةكلم شرع نع
 ْ نهديغ ضرالا: تدلوو ٠ :دوبزو لاق ءَدِيْيا اودشرشع ةيراح دعب هب رفظو راتلمج هثا

 هبيسات ةيقلملا ةبرجبلا تابرولا با هاران هلالا دلو اهنمو .مالا وا سوتنوب وذ

 اهل مهثات تناك نيذلا ةدالرا سرتفي ناك نورك نا اضيا.لاقو٠ تايديرانلا

 [| هعزايو هيلع موي بلغت هنبا نا. سوناريا» ضرالا نم فرع ناك هنال ةير هتارما
 |2١ اهجوز نغ هدا نم ءافخا يفزكفت تذخاو ةير ىلع كلذ قشف٠ مككم نف
 |١ تيركا ةريزج ىلا سمادلا ليللا يف هتلمف- اهنم دولوم رخآ راج تدلو نا ىلا
 4 تئياغللاب هتنلو اًريبك ارخ تدخاو ضرالا اشحا هتءدواو لاع كيف يف هتأخو

 ّْ ٠ ةليمي راك غ اذكهو ٠ هعلتناو أهنم هاذ لسنووك ىلا امن نم.الدب هترضحاو

 ا ةيلطع لسالسب ننروتاس مهديق ىلوألا نايتناسلا ذقذا هدشا غلب نيحو هما
 ظ ْ يف مهتفدو نييناتتابو هب ١ رفظف سروتاس هسا ىلع ا مهن“ ءارج نم افوخ

 | 8 راترتلا_ ضرا ىصقا يف ةقيمع ةرفح

 ْ . مداقلا هاتامورب نينا وراح نب تناك يفلا برك ف موضعي لخدا لو

 1  راتيبل كلملارقتسا ن نا دعو راتدبجن عبتو مهنع درفناو نيساتنتلا نم وهو قرثلا نم
 م ١

 | 9 ةطساوب اهلاعُشا مملعف رانلا ىلا ةجاح يف مهارف رشبلا ىلإ هاتامورب رظن



0 (95550) 

 ةيككفلا جارالا نم نيجرب العجو امهالكل قن مث صدتلا يف ناكايبب ةفدص |
 نم كولملا دحا-ةئزا يو ماكخالاو ديصلا ةهالا .تنالاتا نودذاكزالا ديعو ١

 تايدلا ىدحا امل تقرف لاما دحا يف اهتدلاو اهتعضو !ئادخ نآَباو نواكيل ةلالَس ||

 يبل يف وحلا عمم تبرتف تش نا ىلا هيج هتيقت تذخاو اهلل تح |
 لاسبلا اهدراطت يلا شسوحولا يرتو تاناويللا داطضت' تناك لش“ ماكحالاو

 نامؤبيه نا ريغ“ قالا ناذيم يف مهتبس انهاذا اج :عيوزتلا يبلاظ ىلا .قنتر '

 اند از اهالكو. ::أمن حوت هطاقتلا اهرحا هذ انافت ضزالا ىلا هيمزب | قبس |

 مارتحالا لك هفروا هلالا ءالوه مر ناكر ٠ لكالا دنحا يف ارغتاشجر نع ارفكيل |

 راخالا لمجتو واصلا شوسولاة وارهاب تراك اه لقال هيرع هتان ا نركز ١
 ةهالالا سيديريإب هلالا اذه جوزت دقو * امرط نيت نا روضصلاو ابنت سنت نا
 ان اقف يعارلا هتسرا هقيدص ةتككو راهتالا دحا ةفض ىلا واس مون ناك

 ٌْ انوفا أهرورم يف تسادف ةبراه تو لما ا سيديريا نال هتجوز 2

 تقوع هلخا نم ىدبلا بسلا اذهؤ ةارحلا اهتمدعا ةغدل اهتغدل "ناشعالا نين

 0 ىلع هفروا نزح فضن نا هنكمي نم + نك. هلح عيمج دقفي هتسيزا ْ

 0 ذاو اهباع شنفيل ميجا ىلا بهذ ىفاعاام طرفلو هب لأ ام مظعل |
 يتلا ناملا ىجشب تازءالا هلا ىس هدوع ٍةمغن اهئاكس عامما فنشي 1

 هيلا ا سديريا ثيح ىلا ةداتش ناب هدعوو هلالا اذه هل قرف فواقلا || ْ

 مظعو اهلا هقوشت طرفلف روكا ٠ راهن رون ىلا حيو نا لبق اهلا رظنيالا طرشب ١١
 نع ةسق طنضب « نا ىلع رده م هلوضو ىدلو هيلع طرتخأ ع لفغ همامهو هدجو 1

 تامو اس باف اهتذر هنامرطو أهم هقلعت داندزال اعاد كلذب ناكف املا رزقت 1

 | نما تلد يغلف ةنأل ساقنلا ءاسن نمت هنأ لقوا نزع ةدشت وج
 ةهلالا نا اؤلاقف.١ نيقينفلا زا دق نينناتنتال نانوللا ةدآمع نا ا

 ٠ سوارا وعدملا ءاهسلا مهتم٠ ةلالا مدقا ضرالا دالوا ةربابطسا مه نييناتشلا ||
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 يتب كلذلو اهني طبارلا يه ةحلالا ع“ ناننالا كرشت يتلا ةراراو سمشلا نم

 ام اما ١ صاخلاو ماعلاةنيبدتلا يف اهرساب .ةناثعلا سموه ردقلا ناريغء اني هللا ||

 ايئدلا نوكست حرش ىلع ةدرفلا رهاوطا نم هب ناعتسي ام يف طارقميد هيلا سهذ

 ظ ' اقطمو عم دخؤي ام سوروكببا لاق. ٠ نوديصلا محم فوسليفلا نع ذوخأم وهف

 .ةفدصلاب بجو ملاعلا ناف اهلع لوعبال نايدالا هذه عيب نا « هيلا نوبوسنلا هوذح

 [| ةباغ ناو: ةدلاخ ريس سننلا ناوارشبلا رؤماب ينتعت' نا ردقتال تادوبعملا ناو
 ةذهامادختساب ةقلعتم ةلضفلا ةث ناو تاذلاب عنتملا يه انآ ىمظملا ناسنالا
 ] . ةعال بلا ىلا يدق ملاعلا يف نيرباغلا موقلا كلوا ملاعتلا هده تقاس دقو ٠ ةياغلا

 | ا يف نينكاسلا نيينانويلا نم مصالببلا اما ٠ رئاكلا باكتراو ةهارشلاو .

 || ةؤروصيو اهاك ةعيبطلا لثمت نإب هلالا راكيرو هايقيت دروا اك نودنعب اونك

 يزيل. ديصلا دات, ناك هنا نيمعاز نيدايضلا يكاحع بقلو ٠ سنت لجراو نورقب

 | ! اهراغو ماعتالاو ةاعرلا ياح:و : هل ةبوصنملا ”لئانللا يف طقسيو نيدايصلا مامسب ظ

 اهلا ةةدراطم» نم ضلت نا يف ثغر سككريس 'ةؤعدملا ثانلا ىدحا نا لبق

 ١ نم عطقو ناب اهعبتتف بصق خامر ىلا تاووتو ره: ةفض ىلا هماما نم ترفف
 اهتوص ةماخر. ةطساوب هنا هل لسيخ رطاسق ةعسس تاذ ةباش عنضو بصقلا اذه
 07 5 2 ةندعلا قاوبالاو ةلبطلا ثملا ةيارجبلا ةفدضلا داتقي ةتودعو

 ١ 0 ةفخحلا تاوصالا :لك ناب ىلا

 ادد نتي نا دأرا نواكيل وغدملا ”خهكولم لوا نا مهتادقتعم نمز
 ظ

 يارذ ةنعطالا هل نزنم هل اهدعأ ةبدانم يف هللا مدقف هتران نزل ىلا يذلا رات

 ةدالوا نم اسفر 5 ةغمسل 8 ةمعاصلاب لتاقلا ىرو كلذ نم راتدبح بضغف دلو

 لخاو ةنخاتلا كلت: ناكَس عيج نافوطلاب كلهاو عيظفلا لمعلا اذه يف هكراشم

 | نضغبلا اهل ناك تاهالالا لب ناك ازيا وزو عتيل اكتب ةرعدلا نواكتل ةنبا

 4 لق سم هةهشاناآلا نون انجي ةذ“ىلا اهوح اهب عاقيالا ة ةضرف نمشغو
5 

 ش ١ 57 . 8 هلا



 (وه؟و)

 ةينودكم يفي كولملا باون ٠ ٠ ا

 54١ 7< سوناريس سوالوتب | 255"  ةنس ساكيدراب |[

 ضل 04 راغيلاه 1 نوس ٠

 مربرب ل0 راسك ب 41 رتاسنا

 "974: 1770 سالانوغ نوفيلنا[ 5٠١*- 5١١ ةئس 1 .نوخرابسدلوب '

 ماب4© سوه |: + 1 رديَساكل

 قي شور 0 عبار سيليف

 500 2 :سوهرب نب ردئكسا "ت4 7 ريتاستنا

 "5 ب ١ ١١٠ رد نوح نا

 "0. نيزود ,نوفسنا ا( 15ه لك تكلرإلا سويراعد

 "ك١ ياس م - سوشزا

 102١م. لسويسإلا سا لا ل كاعزيل ١

 ناد مار سكيسس |: كشلا) يووم نم وقوم ظ

 نينانويلا ناددا

 مهدالنب اوئطو نيذلا نييقينيفلا نع ةذوخأم يم نيبنانويلا ةهلارثكلا نا
 ةيفيكصم اونيبو اهضعب اوفرحو .اهئامسا اوريغ مهتاف نينناربعلا» نيبرصلاكم هريغو |

 نع ذوخأم وهام أهنيم ىشزونمرب تاباكملا اوشغو مهل ل ام ىضتتم اهدوجو ١

 ىليبخلا نواليف لاق . لصا الو ال لئاطال ماهواو ةفرص تالت اهنمو قيفج رص

 تادايز اهبلع اودازو رابخإلا عيمج اواقنف نييقينيفلا نعمهتاباكح اوذخلا نانويلا نا

 ناشلا اذه هويتك كاهو ةيعارتخا ||

 يصالخلا و عنالا ويتاسلا ريالا نا ٠ نييقنيفلا ميلاعت عمج يذلا سزوغاثيف لاق

 بكاوكما رئاسو رمقلا» سمشلاف ٠ يلاو دلاخ هيف وه ام لكو ةمئاد ةكرح يف وه ا
 رون دس رمقلاف .اهيف. ةمئاد يه ةايللا لصا يه يتلا ةرارلا نال ةحلا !ذا يه |



 1 (رذوغذ

 | 6كسبليف هاعدتسا يذلا هملمم وطسيزا عدي ملف فيقثن: مظعا
 || شرع نع هابا فلخي : نا عمزملا ريمالا اذه هجاتحي ايش انفلسا

 || ناكو هتمرب جلا لالا لع ممجا نانويلا ىلع يلوتسيو كلمملا

 ا  ناكام زيحو دايز قلم م هلل يف عدوا أم لكل الها ردنكسالا

 || لطب مظعا نع بركلا نونف ذخاو ةيسورفلا ىلع نرتو هيلا جاتحي
 || هعبط نم ناكحو ماظملا:لاطبالا نم دمثو قبسلا تابصق لانف
 0 بوركلا ىلع نيكتحم ريهاشم ةداق راتخاف نورد الام اماه

 | لاجر يلا ماهل ءانتعالا لك دو لامعالا نوريديبو هشوج نوبردد

 ْ امع نوولي الف هنم مهنوب ريو هبح براشم ةيعرلا نوبرشي نيريدق
 || مذاتسا هسفنل ىف وه اما مهنامد كفسب ناك ولو هيلا ريشب
 ١١ ردتكسالا نامزلا افص الو ةرافسا رثكأ يف هبحص يذلا ميظملا
 |١١ دشحخ هتملك ىلا نانويلا جو هيمواقم ىلع بلغتو هيبا توم دعب
 3 ميدقلا ماعلا احتاذ مهب راسو ةيفولا تاذعملا دعاو ةرارملا شوجلا

 ١ ةكحام ىلع ىلوتساو كلإملا رثكأ ىلع بلغتو رفظلا هل بتكف
 ١ جوزتو راثلان اًذحا اهاوس دصّم نكح مل يتلا ةميظملا :سرفلا
 ظ ا ةطبرش ىلع سوفسوب راشا ام"اهدلاو اًضري سوي راد ةنبا كتشودت

 ١ |[ | هدو لبان نم راس مث ادا دإت ملف ابنم هينيل كلملا نوكي نا

 |!  ىلوتساو لبان يف تامف داغو اهكلم لتقف دنملا 32 ىلا سرفلا دوئبعو



 : (١و<) ا

 نابيتغ ميدقلا ملاملا متافلا ريكلا ردنكسا هنبانهفلخو اتق هبحن ١
 ا ةينودكم تدسماو #0 ةئس هوم دع , تازجت دق هتكلم ١

 [نهيلع مي نا ىلا مهز ميس 1 ملم 0 فقاغتا ةدرفتم ا

 .١نوننامورلا |

 م ق745 ةنس ا 1

 مورا 12 ىناثلا نايس لوح فلا ةرزإ تجار نر

 سوياب يع ساينازوب اي سول

 سوح ثلاثلا ناتينما د 1 ساعدت ١|

 سول يا خ ظ يناثلا نسهر | 62 لوالا نتاوي ١

 يس كثلاثلا نساتنتما | 2 لوالا سجرا

 ميل عا ياو ةييحلا# هيض لو اة دج كو

 ا نسرالوب:] ىلا سوابو ريجأ

 م5 00 كلااثلا ساكن دراب اي 7 ناتنسلا '

 سولار عبارلا ساتينما | هب # < لوالا ساتنيما ا

 موه خب ىلاثلا نلف 607 لوالا ردنكسا ع

 م كلا كلانا رشا 0 يناثلا ساكيدريب 1

 مرسل عا كثلاثلا نيبيليؤ 435 < #1 + 1, لوألا سوالئتخقا 3

 متي سوغا ردكبا يف 6# كتكسسيروع ٌ

 نجم 7 نا سالجبا |

 ,...ريكلا ردنكاسا ا مجا ةينو دك كلولم نيا نك
 باعت ةيب زن نإ وزر وان نامل حتاملا ردنكسالا نا 1

١, 



 ا (وهنزع) ٌْ

 1 هس ىح مهئاهما ىلع فقتن مل كولم هدب نم كلم مث هيورت

 اارشع انثا كولم'هدعب تمناتتو شطبمذا. كلملا الع ىلوتسا َنيَخ
 ١ 5 اروهمج يك الكيل أهلا 3 4 ردتكسالا اهكلم نانا

 ذآ ما نيياموزلا تعضخ نا ىلا هذنه تلظو 779 ةنس

 0 اذ ناو ةكلنملا نم كتنلا ةريطلا

 000 ةينودكم يف

 ظ نك ةعدقلا نانولا راوج دالب نم ةكلم يه ةيئودكم

 ةءيترفلاو» ءايلعلاو يملا ةينؤدكم 2 أماسقاو اهف الخاد أاعطق ظ

 دل ةيلودك ا يسأت اه ةيدسلكلاو ثارتلا نان ةقزشلاو ايبا |
 | نهذ اه ةبس ٍفو مسالبلا نم مق 57 ةيم رف تاك |

 ١" نيبسوغرا لحب .سوغرا كولم دحا يديلكرملا سونراك اهيلا
 ] ممكلم نا« ةواملج م اسلدا ىب ىناو ةديدج ةلود ماقاو مهريغو

 ا تحتف ١ دق 445 ةنس يف اهنكل ا لجلال املعأا ةئنو دكم |

 مث سرفلا عب مهداوطصلا ةدهأعم ماربا لع ظ0 نوراد ةداق ن

 |( تذخاو ؟اله ةنس ينالب ةعقوم دقن نانويلا مم داحتالا ىلا 8

 ْ يف ةواطسو ءاهز تدادزاو سوالخرا دهع يف حاجتلاو مدقتلا يف

 ١ ةعهدقلا تاماظنلا داعاو 5: ةنمم كلم يذلا ىناثلا سليف دهع

 أ دعاو هتطاسل نانويلا لكح مضخاو فو ةيضتقلا ناسلا عضوو
 قد بح ةسابلا ةياق تق ةيراحل دونا تشاو تادعملا



 ( و39

 هريبأ يف

 ايينهدحي .٠ ةكيدحلا انابلا نم يباؤنإلا مصلا يف يه هريبا نا . أ

 1| انيانرقاو ايلوتا اونجو ايلات الامثو ةيريلثالا لئابقلا يضمارا قرش ١
 سودنب لبج ايلاست نع اهلصنو اينويا رجب ايرغو. ايساربما نوجو ||

 ف هذيسوأومو انوا يو تاعطاقم نامزلا كلذ 2 تناكو َ

 ةذوفلام اهؤانناو اهقرش يف اناثاو اهبرغ يف هدندتو ريستو اهطسو |

 لكيه اهيفو انودود ةينيدلا اهتبصقتناكو ةميدقلا اهلثإبق رهشا نم
 | مظعا سوهرب كاملا ةمصاغ ايساربما اهنك اما رهشاو ميظعلا راتيبج

 ' || هريبا َكلق دنق- ليشا نب سوهلوبوين نا جيراوتلا يف ءاجو.اهكولم
 دقو دالبلا هذه نم ردنكسالا ما ايبملوا ناو. هبوزت ترح دعب

 مدهو م قد ناهس سويانما سلوب ةداَق فض ناموا |مقتنف|

 نيسخخو ةثام اهنم عابو..اموق يف فيسلا لمعاو اهندم نم اًريثك
 مهوذمنا نيذلا نينامورلا اهاخو مهدهعب اوثكت منال دنع فلا

 ةيدوس كلم ريكلا سوخويطنا مهيلغ اوناعاو نيينودكملا يديا نم
 بعش نم ءامدتلا ةريبا يلاها ناكو. ةينودكم كلم سويسر.و.||

 نوكايلابنا ةدايق تحت رشع مساتلا نرقلا ةاتئا يف ايلا اوتا جسالبلا ١
 اهيلع اولوتساو نييلكر ما ءارمالا- ضب اهأتا 178+ ةننس وحن ينو
 هريبا ىتاف هركذ راملا سوهلوتب وين اهنم اودرطو ايلاست ىلا اوبهذ مث.
 برح دعب يا 177١ ةنس يف كاذو نيدداملا ةكحلم اهفأشناو ا
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 سدد ناكو ٠ ما/. ةنس ميلستلا ىلع نيتربسلا اوربجا نيذلا

 ىف دمع يذلا رمؤملا يف سادت قوقح نع نيلضانملا ذشا نم
 اها لع ةلظفاحلا ليعع رصاو نائويلا لاوخا ميظنتل مالا ةئس

 داو هبضرأع دف اتربس كلم. سوليسسجا اما داحتالا ةسركح

 طاح نم ساس .سدشنعلا .للاح جرخأ انريسلا ةداسلا ظ

 أ اهدونج تقتلاو لاخلا يف اههعزل اًربتعا سيإبت برملا ترهشاف
 0 يدوب ةداق تحت. تناك يلا .ةربس دق موي نير شع نب
 مهبتذ ناكن ا دعب ساوكلا ثويللا ةلمح مهياع تلمح ارتسول يف
 ١ ةقرفلا مهتمدقم يف رخالا دعب دحاولا امص نيسمخ سدنينجلا
 ١ اذه نم نانولا بج“ ةميزه رش مهماصخا اومزهو ةسدقملا
 ظ ىلع ال مهدونج نم نيبراحلا: ىلع نويتربسلا حانو لجاعلا رصتلا

 ١" اهيلع ىلوتساو ةروملا لغ سدنينهبا . لمح م5 ةنسو .نيلوتقمل
 أ| ةنسل ةينانويلا نادلبلا ةسيئر هدالب لعجو انيسم لالقتسا مجداو

 | نيب مقاولا لهسلا: ةعقوم يف هردض يف ةيرض هتباصأ دقو
 ١١ نا دعب هموق ىلا راشاف هتوم برش تضق 857 ةنس اجينو انشنام

 ١ ناديم يف نفدو تامو هديب ةبركلا جرخاو حلصلاب هيدياق تومب فرع
 ] 8 روم اك توج ةروصو تع هللع هرب قوف دوبع ميقاو برحلا

 || ةئاخا ةدهاعم يف لوخدلا الا تبا يتلا اتربس ل لضفاح
 | ١ نيناسللا ةضيف ف تراص ردنكمالا كعب اهدكلو ةينودكم دض



 عوام 1

 ابهنكأس ىلع يضاقلا ناك انربس نم اممق تكد ةلزاز تئدح مث |
 رصح ةثلاث برح دان تاشتنا ىلا.ىداو نيشسملاو نوليبالا جاب

 تاسزاو مهتدف اننثا .ةدعأسم اوبلطف مهيلع د و نوتربسلا اهفا

 ماصخالا اورمد اوناك ةئاغتسمالا ءانثا يف هنا الا مهتئامال اميظع اشيج |
 زانوبولسلا نرح ثدشتنا سمانللا لبجلا يفو..ةثالا ةدجنلا اودزف

 نيتوبنلا نما. لضتف ايننساحم ةلدو الجم مدخهو ةندملا ردنزيل و نوينثالا اهنف ىلغ 4...4 ةنس ىلا 459 ةدس نم ةنسالا/ تاظ ىلا

 ظ ادا راشتناو ةسا ىلع حالا لح ىلا مهذوفد لع مهذاقو أ

 نيبحت مهحاجنو مههدقت ةميرذ كيركيل ةمب رش فيقوتو ةعالخلاو
 رطضاف ةشمخاتملا ىرخالا كلاملا مييلع اوجناهاو نيملا اذه سرفتلا ١
 ةفورعملا ىهو .مهتطوب .اهب اوردغ ةدهاعم اودّمسب نا ىلا نويتربسلا |

 سرفلل ةسما نانو ميلستب ةيضاقلا +07 ةنس سادسلاتنا ةدهامب ا

 |١ انهتدقر :نم .ةوط يا نيابنت :قئنح تيهف اتربسل ةيدوا نانو |
 ١ ليق يذلا سددها ةدايق تحت انربس ىلع ةديدش ايزح تماقاو ا

 يتلا .نيننلا نانسا رات نم اهناب نولؤألا دقتعا ةئاع نم هنا هنع |
 لوتس: ديبولبل اًهبدصو يك اًراوغم الطب ناكو سومدق اهعدز ظ

 ىلع هقيدضو :مزع 7 ةنس ةيمدق ةامسملا ةعلقلا ىلع نويتوبشلا |

 لعج نييترمتلا هلاكرشو:سوانينويل لق نا ريغ بركعا دان ذامنا |
 ةعيلط يف ريسيو شيج ةدايق لاقت نا سدديدهتا رطشاف ةروث ةلمحلا |
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 ١ هانبا هسفلخو اةريخالا بركا ءانثا تامادق اننوكأال ىلع يلوتسملاو

 ] دل اهتنلو أمهب ترصحناو:ةيروس اكلم. سيلكربو نآتسيريا
 |١ نينناك/االا :قوقح انلئمفا نيم ىلا :ةميسشنم :تناك نا دعب ةكلامل
 ٍْ ” هوقو ماظنتالا 0 مهاربجاو ةيزج مييلع ابرضو

 مانقا ةثالث ىلا تربت _سمش مق دقو مهنم ةاصغلا اديمتشا نا

 ظ  ةيزإلا مهلع ةبؤرضملا نونوكاللاو نوتربسلا نوحتافلا ىه

 . ةعبرش انريس سعنش ذخا 854 ةنس ٍو ٠ توليحلا نودصتسملاو ظ

 .ةطلشلا .ظننل ةميرذ تناكحف :اهبسجب اوشمو ةريهشلا كيزكل
 أ ةنس ىلا دمج ةنس يفو 8 ةنس ىلا /44 ةنس يفو . اهيف ةكلاملا
 ظ عافد .نويتربسلا اهيف مفاد ةاناه نرخ ران نوشسملا لعتشا 4

 || مهاورظف مانصخلالا' ىل اع لسلاح اومقدناو ريهاشملا لاطبالا

 ١١ نييداكرالا مث 6 الوا نييروشسلاو نييريتاا:اوعضخاو مدخو

 1 .يفا اييلا منطق انريس 3 نم تذخاو 545 ةنس ىلا ه55 ةنس نم

 ١ لع ةقلطملا ةكلاملا تدعو انهانقك تزافق ةرواجلا تانالولا
 ا مههد نمزلا كاذ. ينو ٠ انتا الا اهسفاني 9 قبن و زانوبولدلا

 ' الوعر اةفقوم. يف الا نيتريسلا :او] ذاغ ةزا 5 شويجلا» نويدلملا

 ١١ سانالزؤو .قربسلانسادتتوال اسف رهتشا ين لاكمو .قالبو
 ١ : انوا نع يدظعلا ذوفلا اهل ضح 0 نا ريغ يديشتوللا

 | مقافت رشلاو مظاعني ايربس نيبو ابني ماضخلا اديو اتازنم تعفتراف



 (ه6) ِ

 ٠6٠ ةنس ديلالا يف مهمكحو سيولاب ىلا نيبجريفلا لوصو ناك ْ
 يف زانوبولببلا ىلا اوذاع نيذلا ٠.٠ ةنس نييلكره لا درط هبقعو ١
 كلامم ىلع نو ريثك كولم مهنم ساحو ١١5 ةنس نييرودلا دمع

 ىلا ,4* ةئس نم انيسم بورخ تدح 3 نانولا دال, يف ةديدع ا ٠

 ئداف نينثالا اوسفانف نينتربسلا. ةؤطس تمجرا 'ىتلاةمه ةنسأ

 4 1: ىلا .4ع1 ةنس زانوبؤلبلا فرحت ةففورعملا ترحلا ىلا كلذ |!
 انف رحد حس ةنس ىلا م”» ةنس نم سابو .اتربس رح اهتبمعو

 تاخدو ةعطاقملا هذه ىلع نوينامورلا ىلوتسا مث نويتريسلا اذارن |

 1١51 ةنس ايئاخا معسأب ةريخالا تاعطاقملا نعم دعب اهف ١

 انوكحال ةصاع انربس ىه زانونؤلاببلا يف ةندم رهشا نا 1١

 ظ اننثا اهتسفانع ةرهشلا هذه يقلك دقو سه 514 ةئس تينب َ

 نم لواو .٠ قوروف نبا وا خا نوتربس اسييناب نم اهتنا تذخاو ||
 نوميديسالو تارواو سوسك اوه نونربس دعب اهكولم نم.زك 0 ا

 ةدددج ةثردم ابي ىنب ليقو ١6/7 ةئنيابربس عبسو ريخالا اذهو ا

 اتناك امهناو أانوعديسالو اتربس نيتثا امهدع سريموهو . هعمار اهامس

 انوكحالو انربس تناك دقو رشع ىناثلاو رشع سماخلا ليلا يف ١

 ديوايبااو سكيلوبو روتسكو دادنت كل مهدهع يفو نينالببل ارم ا
 2 نفد يذلا نامازيت هسنباو تس روعو رادنت رهصو سالنام أ

 نيدلكرملا ةداق دس مادوتني را: اسما ؟١مهاةنس ديب ولتتلا تارخ ١



 ١م ١(

 : اوائل تو الو ٠ قرشلا ِق دن لخخاو 4 ةئس ةمسأ 2 هتا>وتف

 ١ لانقلا ددخيتف لدقفلا نينو دكملا رمن "نم. لقت نا انيثا تبلط هتوم
 1 ةنكلو ايمال يف ينودكملا زابتتا ركاسع ينيتالا سينتسول م زهو

 | نود زاببتنا ىلا اني تلسو ايلاست نم موناركح يف هشيجو مزه
 .انيثا تلظو ةسدقملا نكامالا ىلا الو بره نم عيمج لتقف طورش
 ١١ تيشتلا ٠٠" ةنس يفو نوينامورلا اهحتف ىتحن نيينودكملا ةطلس تحت

 || نييو مهني مث نينامورلاو ةينودكم كلم ريخالا سيليف نيب برملا
 1 0 147 ةئس اهزساب نانويلا دالب ىلع اولوتساو ىناخالا داحتالا
 ةماؤا

 زانوبوايبلا يف

 || ماسقا ةعبس ىلا تعش ةعطاقم سبولاب .ةريزج وا زانوبوليبلا

 ظ أ أ 1 رشلا نمدبل وغالاو لاهشلا نم ةيتنروقو.ةياخا ىه

 أ لفاو طسيلا يف اكو برتلا م ديلالاو بونجلا نم اديس
 ١ انوكأل اهرهشا ةثالو ٠١ ىلا ةمتسقنم تناكو جمالبلا اهيلع لت نم
 || ناكسلا كتمدلعل 1 تانالولا هذه ىلإ ةراوتنت لحملا تذخاف

 ا مث ماسقالا هذه نم ةموكح> ىوقال :ةعضاخ ام ركح اوفلاو

 ٍ هذه خيرات نم ذنوب ام مظعاو اتربس ةموكح ىلا اعجب اومضتنا
 ظ ثينو ١945 ةنس 5-0 اهاث دق 0 نا يا ةعطاقملا

 1! 5 .٠ م ظ
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 أي ذيتوبا لع يناف ىكليوتنا "55 ةنسو انرشا م ةسدغلا برا ا ظ

 اهزيج ةيروم نيرتاك تلا ندملاو انيثا نيب برملا :تهتا ممم ةنسو ا

 ةموكشلا تارا يف سناتسوميذ لخذ ةيلاتلا ةسنلا يفو اق |"

 تايدعت اهيف مواسقب ةيلهالا تايعمجلا ىلع ةيمومع انطخ ىّتلي ناكو ١١
 كلذإ سبسب تندحم مهلالقتساو نانوللا ةب رخل اودع هدتعم سلف ١

 انبثا رياسع تمزهناو طارقسألا اهب لتق يتلا ةلئاملا اينوراكة مقوم ٠١
 امم 3 وذم الا ملع ١ وهل |وصو ةوف سيلف دادزاف سعر ةخس 5 دطو ١)

 اوماقاو مهتيدم نع عافدلل اودعتساو اوجامو اوجاه ناك ' :
 ١ تاعطاتملا يلاها ىلا رءاوالا تردصو تانصوتلل الخان سأاتسوميز | ْ

 سيسوملاو لايف نوصح ىلاو ةئيدملا هلا اوهتلو مهتويب اوكري ناب |
 نع لدبي نا سبليف لعج ام اذهو .دودخلا ىلع ىتلا مويئوسو ١١

 مهب مجابيل نانويلا دالب ىلع هزوف وهو.هدصق نود لوحيو همزع | 1

 توهتلا ىتح هنطلس ةرئاد عيسوت يف ىهسي لاذ اف سرفلا عمجا ||
 رددكحمالا هال الا داصو مند ةند اجا يف هلتتب هعماطت ١
 ةيزاحل اةيتنرق يف اهاك دونا لع اًدئاق لمجمو نوينثالا ةطلانطف |

 تضق ةيقازتو الاسر لها نيب تثدح تلا تاكرملا نا "الا سرفلا ١١

 ناكءةوبط يف نابصع ةكرح هبايغايف.تئدحت لامثلا ىلا هباهذب ٠١
 راس كلذ. ردتكسلالا ماب لف انيثا يف هب حو سناتسوعفءامل كرحلا ١
 يف عرش مث اههاكش يف فيسلا لماو اهحتنت :اهرصاحنو انيثا ىلا |



 1 ( ما

 10 ةمزكل لا تلطأو قربشالا دياتلا ردنسيل ىلا: 05 ةنس

 0 ةس نا ىلا اتربس .ةيالو تحت , نيثالثلا ةموكحح تمضوو

 ]1 عرج نم توق تلعن دق انا ن ريغ كوالا ةموك#لا تعجرأو

 ا ل ةلضاؤتملا ةلثانحلاب بورا هذه
 ظ "د مم ريف ترا انااا نا ناطر افا لاق

 ١ نيرغلا نا ىتح ةيندو ةريغص نلاغلا. يف تناك يلاهالا توين. ناف.
 | هنا نيغ :ةريهشلا اغنثا ئه:؛ةندملا. هذه نا ءةرظن لوا .دنع قدصاال

 || لكيهو نونيثز ىتحملا بيع انيثا :لكيهو ميظملا عسرلا رظن ىتم
 ١ السلا ةينجالعو باملالا .ىكاماو لماكلأ:ريسنلا يللا نيج
 ١ يتلا ةدملا 20 4 لوالا هئار.ىلا دوعب ةسويعلا ةنإلا نم اهريغو

 ا ذق ةوبطو انس ةداسس ةدع ةفورعملا مي ةئرسو 4٠ ةنس نيد

 ١ ساذييساعنا.مهدتع يذلا مصلابو ىنيثالا نوفييز لامعاب .تريتشا
 1 انلط نييتئرقلا .ةب راحل س5 ةننس اوجرخل نييندثالا نا الا مما/ ةنس

 1 مم كابتشالا ىلا برأا هذه مهتقاسف سيوسفما ىلع ءاليتسالل ظ

 .|| ةدملا هذهو .ريدملا سياف :ةرما تحت يممو ةريدقلا ةنودكم ةاود

 || يدون اةنمللا هذه يق ةيمها :تاذ يه امهتتب عازتلا ابيف عقو يل
 ١ نيسيلاتلا٠ نيماعلا نو هو ةنس منعا رزقتو .نسلوسفما هن رج

 |١ اويخ تضعف اهبوي .ىلا ةلمح .نونأثالا لسراو ةنيدملا تديف
 | تأدعاو فاد لك وتو. الوتس يغاقبلا نط عوتطنرتداو لطدوزو ظ
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 ةيلامشلا ةهلا يف مقاولا رفصلا اوةاستو ..ةقرح رانب ةيبشالا راوسالا ١
 لكارملا اويهنف لبجلا ةَق ىلا اولصو ىتح سورولغا: فوك داوج يف ا ْ
 نفسلا نيب ترج يتلا ةمقوملا اما ممل لضرعت نم اولتقو نكاسملاو |

 لاطبا دحا رعاشلا ليشا فصو دقو سرفنا ىلع ةرئادلا اهيف تراذ

 ناكح ام نسرفلا ىأر الف'اًرثؤم اًنلب امضو ىرج ام ةمقوملا هذه ||

 ىلوتساو هددجن لاتقلا ديدجتل دئاقلا سينودرم اوقباو نيعجار اولفق
 نانويلا تانالو رثثكا زئانح .تدشفف 47/8 ةنس يف مهذالب ىلع ظ
 مهل نيفرتعم ةلاسبلا هذه يف مهوأر مل نيياثالا ةدعاسمل اداحتا ١|

 اوماقاو ةثدملا نونثالا مهرف نفسلاو لالا مدواع ةداسلا

 ابهرصغإ ننسحاو ٠ 7 وصلب اطقزرعو مسدوزساشوح ||
 . ءالعلا غبت هدهع يف ناف 8+4 ةستس يف كلذو سيلكر رضع ناك |

 انيثا نيب تبشننا نا ىلا نونملاو تفراغملا قاطن عستاو ءاكسأاو ١
 ثدحو 1*4 ةنس زانويولساا ترحب ةدفورعملا نرملا اتريس نيبو ١

 َبَنَع هل قبب لو سياكحرب كلهاو يلاعالا مير تاماف نوعاطلا ١
 يف نوواستم سيديسوت لاف ام موق هالوت لب هدعب ,كلا ىلوش َ

 ىداو ماضخلا مقوف ةداسسلا لع رخالا مح ا مم 6 ناكو ةيترلا '

 ركحذ ةده انريس موك أنرثا تضخ مث. . ةلبطتسم برح ىلا! ١

 يف تمقو يتلا ةبساتلا ةعيظنلا لامعالا فصوو نوفيثيز كلذ
 ةنيدملا اولسو:يانوسغا :ةعقوم يف اواغ نينثالا نال بهرلا كلذ ١
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 | |نءظعوا قاسفالا يف زعتنا يذلا ةثدلا اذه دج: ادخاتنا
 | يف ه4 ةنس يف ناك دق خميراتلا نئازخ .انل اهتظفح يتلا ةرباغلا

 ] غو نمقلا المع باختناب كسلا ىلوت يذلا ميكملا نولوس دهع
 | نت ةساضق رئاوذو تائه ماقاو ذالبلا 00 ءآش ما

 يقال .تءضو ةدشخ حاولا لع كلذ. تتكف تعشلا أه انهعا |

 ١ سوتارتسزيب كلوتو ةنيدملا نم روكذملا نيكل حجرخو سلوبو وكلا

 ظ لما عمضوو ةعيدبلا ةنفالاب ةئدملا لمجو ه٠ ةنس يف هيراقا دحا

 | شلا ةدئافل ةريهشلا ةتكملا ممجو يباوالا راتسج ميظعلا ل اكمل ا

 ١ كلذ ناكف ذالبلا تاهج عبمج نم عانصلاو ءالعلا رهشا رضمتسساو | ظ

 |١ تلف نع اولمعو مهيأع نوتتربسالا راث نا ىلا حاجنلاو مدقتال ةعرذ ظ

 بورا ات هتبتعو ةريثكح نورح نيقي رفلا نيب ىرجن مهتموكح
 ,.سرفلا كلم اراز دونح تناك الو الاوس نرملا لاك ةيسدافلا

 | زعوي فاد لكيه نم ىحو نينيثالا قا ةكبتا ىلا لصت داكت

 | مهتادوبعم نم رخا يحض مهاتا مث ضزاالا يصاقا ىلا اورفي نأ. مهيا
 ااودقت نادعب ناتفامجالا نإ نم مهيقت ةيبشخلا راوسالا نا مخل ناعب |

 ١ نيذورتو: اناجواو نشمالس ىلا مهاسنو مهدالوا اواقنف ءيش لك

 ١ ىلا مهضعب اجتاو لاعتقال اودءعتساو كنوراس نوبل ةلباعملا ةهجلا ىف

 1 ركاس تاصو الف إذ :نسلوبوركأالا يف ةيشخلا راوسالا ءارونام

 ١ يبت تنخاو انل اًرحخر سوغابوبرالا تذختا انيثا ىلا سرفلا



 (١ا/و.) ا

 ةعودتملا تاباتكلاو روصلاو شوقتلا» ةسفرخزم ةميظع ةينبا:ةنددلا |
 سولبكحب قاوزو نونانتربلاو نويزوالاو سوغابوبرالا اهرهشاو | ْ

 رصنلا لكيهو راتيبج لكيهو نا جربلاو نونئزبلاو سوكيلو ١
 اهيلع طاست دقو .٠ اهضعب رثا الا اهنم:قبن ملاهردغو :نسوخان حسرمو ٠١
 سوردك مهرخاو سوانا مهول اكحلم رشغاانثا سوبوركيش دعب ١
 مق دق 3 مهنم مساتلا كاملا وهو سوبس# ناك بعشلا ىلا مهبحاو ١

 ساسّتو ةمبملا رومالا :يف:اعم:دحتن ةنالو ة ةرشع ىنثا.ىلا هحححلم "١

 اذهو نولوس. دع ام يناهدصاو روك ذملا كاملا اهنس ةدحاو عئارثب ا

 انما مويس هع“ان وعدملا ميظعلا لكلا ماها يذلا وه كالا. ١

 نيس ةداق ىلوقو ةيؤر“ ترج ىلا بهذ دقق هتفيلخ سوبتسنم 1

 ا ل
 ماع ذا ءادعالا ىلا اًرايتخا هسفن مدقق تطوي بخ سفن نصضدقف ١||
 تامجام مفدل تيتا برح يف هتاجنو هنطو نضال كلذب نا ا

 كلب - نأ هدعب ذيل 0 و ١١م ةنبم ف نييزانوبولبلا َ

 :رخآو نورافك' نب نوذم: ةنك ارالا لوا ناكلف كو لن 1

 يفةنك ؟ ارالا ةموكح ةدم ترصحنا كاذ ذاو ١٠ مهددعو نويل ْ ا

 ةنسا يف ذللا تنرصلا مث 2*7 ةنس ىتح ةعبسماقف تاونس: رشع ١
 دهع فو منيب لامجالا ةراألا ثيم ةعمش محلا ىلوؤو ةدحاو ا

 اندثا ذزوفن طوقس ناك ةموكتملا هذه |



 (؟ا”ن) ,٠

 0 7 ةكبتا يف

 8 ةرزج هش :يهو ةريهشلا نانويلا دالب ماسقا نم ةكتا نا

 قرشلا نمو .ايتوبب رحب لامشلا نم اهدحي ةيساسلا ماسقالا نم
  كينوراس نوج يرغلا بونإاو .ترغلاو بونما نمو .ةجيا رح
 . مهطعب ةياور ىلع نيينويلا نم امدقلا:|هئاكس ناكو سراغسو

 / سفن نم اوجرخ مهدادجا نا نيب روصلا لاثم ىلع نومجزي اوناكو
 ظ 0 نماالا يثيقح جيران. مه فرع الو دالالا كلت ةبرت

 ظ مهو ماسقا ةميرا اوناكو دالبلا كلتث انوكرا نوباك ناك

 ْ م ىلا موق تهذف + ةدامرالاو ةزومجالاو ةتاب وهلاو

 نوب مي لاقو قيلت هب ةااقباوا رخل اكد .اعاخلل ميت

 ظ ملعا هللاو

 0 ٠ بحمل ةيد بردا هيو اها يه ةكلا ندم رمش

 أ دعب اسم يف يس رفح ىلع تيد, ةملق اهاصا نا لاقي ةئوتيز ةئيدمو
 'مايالا يف اهعاسناو اهومن ةفكو امايق ليضافت اما سيلوبوركألا
 أ اليلغ قيتحتلا نا ىتخ مدقلا نطماوغ جلل يف تصاغ دق كالا
 ١ سيلؤب وركألا تاباكح نا الأ اهيف عمظي ال يتلا رومالا نم ىسما
 ظ وه اهككت نم لوا نا ابنم لغو 13 شيرات لاو نم ولة ال يتلا

 3 || تيمسو لوب وركالا هر عش يحن اه ييرصملا مايو

 || ةذه ين ناحو . ةيملا هلام ةبرلا مسن انيثا هلع ةماعملا |
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 رمح ب يقأتسو فحتلا عدباو ليلا هذهزالا معا ة ةيمور ىلا

 ءالخلا ف كلذ دعب نائلا دولت خيدع

 ا نيصئافلا يدباو ماالا تهذ دق ةكلملا: هزه ناثا نأ

 ةريزج يف افزتيمو ز لا هلا بمصأا نيتبا قكيه رات الا انف: قاب لو

 د يتلا انيجا ةريزجو اننثا 5 ةندن راثاو 'نئدئوس نسارلا يف لكورت

 اهرواج امو ةيئانوبلا تاكوكسملا برضب ايف
 ايلاست يف

 تابالو س+ تناك دق'نانوبلا دالب تاعطاقم نبك املانست نا

 لواو قوتسيهو ىتوجالبو قوبلاستو ديتوشو يزاينام يو

 ةريثك بوءش اهءاج مث اينوفاه جهنم تيعدو جسالبلا اهلثحا نم
 اودعاو ىوربست نم اوحرخ نيذلا نوبوالاسقلا مينم ةرباربلا نم

 وه اهكولف نم فرع نم لواو اهلع بلغتف مهمساب ةعطاقملا هذه

 مث مق 16٠١ ةنس وحن .يف امهكلم لوا:ناكو نالاهو نولاكود

 هنساب وعدملا سويلا مهنم نيذلا ليكره ةلالس نم كولملا اهيلع طلت
 نوزاج اهيلع طلست مة وط ةدم ةعطاقملا هذه كولم سويدملالا

 قودكملا نشياف اهعضخلا ىت تاماوكتملا الغ تيلقتو زدنكاساو

 تدعو“ ةعاجتلاب اهموق زانتما دقو 185.ةنس نامورلا مث ل09 ةنس

 ةلودلا كالما نم نالا يمحو نانويلا دالب لاطبا مظاعا ند اهلاطبا

 ةدلغلا

١ 



 كفل

 «تحاض ريبكلا رانك ا ةلدلو ه5 ةنس ٍفو .همصاخ نم ربقو

 اةينودكفا ةلضاط الاب ةدم ف ةريهشلا تاهنوتفلاو ةدبمبلا يزاغلا

 هنيدي ميلا فود واسباب ىلا بلف رثثقو بكت
 ١ دسملا .مفراو. يل نبا دالبم كماعا ىنا .لاقف هبيذهتو هنبا ةيبرتل

  دهع قف كاذ: نوكل هنم رثكحاو ةبطملا هذه يانا مهخأ ةحلالل

 .ةيودكم يف طاسنب نا قحتسا اكلم هلمجت كنان قئاول ناو وطسيرا
 .هنبا هفلخ ةنيثاثلا ةسدقلا ةفوزعملا نرللا نانا سيليف تامالو
 هنتاوزغ لوا ةجوف نرألا ىلا الام ايظع اًراج ناكو ردنكسا

 سرافو رصفو ةيقيايفو ةئروس ' تتفاو |هحنتفاذ ىرغضلا ةيسا ىلا
 دمع ناك ىتلا يظعلا ةنئدملا لباب يف "+4 ةنس تامو دنملا ضعبو

 مم هاصخلا نائويلا 58 هيوم دلو + هتكلمم ةمضاع اهاعجي نا ىلغ

 ١ ةدهانملا اودّقع مث ةّلخاد ىتش تاماسقنا اومسقناو ةينودكم كولم
 هذه نا ريف اكلم مهيأع اوبصنو ؟84 ةنس ةئاخا ةدهامب ةفورعمل
 امنياو بركلا نارين اولعشاو قامشنالا ىلا اوداع ىتح لطت مل ةدهاعملا

 . مهيكاسمب مهيلع نوينامورلا فحز اًضعب مهضعب ةسفانم نولغاشتي مه
 |هواعجو ١95 ةنس دالبلا ٍيقانو. 574 ةنس ارريللا اوحتتشاف ةيظعلا

  نوبراخحي نوينامورلا ناك اهنيبو ١45 ةئس ةئاخا مس انامور اميلقا

 | دئاقلا اليس مهءاجن نويناثويلا مهيلع راث سوطنب كلم تاديرتم
 | نورين لقت دقو 47 ةنس ةتموكمل- ةيناث مهعطخاو مهرهقو هشوجي
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 ةنس فو : اهوكاتو سانيلالاو نيينورلاو نييسادينولبلا اغا أينم ْ

 داياالا ةكلمو م١٠٠4 ةنس انيسمو ايداكراو سوغرا ةكلم هاليقنم ||

 طارقسو سروغاثيفو طارقمودك ءاملعلاو ءامكهلاو ةفسالفلا غبن |

 انربس لها ايف لقت ةروملا برحجب فرعت ةديدش نزح ىلا تدا |

 ؤ
 ةيتطاسل عيمطلا عضخاو اسف قود كمرتلاب سليف ةضرفلا ١

 نيزسح سم

)68( 

 اودرطو زانوبولببلا ىلع ةراسغلا اونشو نينارودلا مما هنن

 ًحويش اوماقاو دريس < هوعلخو مهكلم لع انثا ناكس راث

 مارششلا كيركيل نس نا ىلا ةكلملا نووش نوربديو مهنوسوسي
 ىربكلا ةماطلا تناكم اهم ساستل انبثا ناكسل اهاطعاو م4 ةئس

 ببسلا اذبلف خويشلا طلستو نائيلا دالب يف كولملا شرع لفل

 ةكللا تلظف اتربس يف ما 74107 ةعس ةيتئروق ةكلمو ل١ ةنس

 ملعلا سلاجم ترمع سماخلا لبجلا لئاوا يفو . ناكرالا ةديطو

 نوثحابلاو همدامح لع فوقولا نويلطتملا دكا همدادح ترهزاو

 ناكح ىلا ةيداملا نورألا اهتفقوا ةجئارلا هتراحت نا ريغ هدئاوف نع
 لديجلا اذه يفو 4. ةمسس ىلا 4< ةنس نم تماد اًءاث اهرهشا

 ةوطسلا ىلع ىرخالل اهادحا :ةقباسمو ذوفنلاو مدقتلا .لع اتربسو

 ىلع اولمحو مج نانولا كاذ ذا : دحتاف عارلا لسجلا لئاوا يف

 هذه متغاف مايا منيب لاعقلا بشئتناو *ال الوه مهاقتلاف نيتربسلا



 1 (وا/ل*)

 ا .اهورصاحو هبورت ىتح رجلا اوكرو لاطبالاو شوبجلا نأ 7 كولم

  نامدالا يف اهركذ قأسو ١٠١ ةنس ابلها اوسو تاوئشرشع

 ا قور ام لع اهيف ةملالا لخادتو لاطبالا ضعب هلأنل

 0 هيدسل مهياها ذوب نامزلا كلذ يفنائونلا ذخاف .هريغو

 0 5 لاطبالا رصع رصعلا اذه يعدو

 هيي ببسو شع عبارلا ليلا نم 'ئدتبي لاطبالا رصغنا
 ةعبرملا رطاخل او رافسالا نم نولوالا لاطبالا هلع مدق ام وه كلذب

 مم ىدأف نامزلا كاذ لها لهذت تناك يتلا ةمظعلا لامعالاو

 |  ةملا فصنكحص موز نا مهنم ناك ام ىلع فوقولا دعب ىمالا

 | ةزواجلا تاهللا لكىلا ةيكارمب هجو دالكيسلا دّمس سونيم نا ليق
 | نانويلا ذهاعت مث ناكسلا نع رشلا فكحبف ناصرتلا رثا معتن
 |( ةعيرش اونسف ةحيبقلا ةداعلا هذه لاطباو ناصرقلا كالها ىلع مججا

 | الا مهبكارم نه بكرم لك يف طقف صاخنا ةسمخ دوجوب يضع
 | يمال نوزاج ةداقا تي نيفوللا درطل .نصوضخلا وغرإ تكلا
 || يتلا تايدعتلا امنه ّربلا يف نايرايت ليكرهوهازات ناكو ٠ ينايلاستلا
 | كالوه رابخا ناالا رجلا ف نوزاجو سونم اهتداباب ىعس ناك

 (| ءاسنبا نم مهموق دنع مهام نايدالا يف اهانعضو نيلوالا لاطبالا
 7-00 اجولوغملا يف نيناتؤيلا دنغ مهركذ درو امسح ةملالا

 | ئذلا نيملك < نملا نملظ دعب أدب دمف اسيل لجل ما
 مرق
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 قلن ةنمظنم يغب نئاقاالا انزل ةكللذذق نورانزيلا "وكي لعن |
 كلمو ناس ةنيدم ىنبو هدالتب نم لحن يقتبابفلا نمدقمدق ||

 ندنقتاو بيذهتلا مهملعو ةباتكلا فرحا لخداو .18٠ ةنس اهف ظ
 لخد هنف يذلا نامزلا ىلا الا لصوتال نييناتويلا ميراتو . نونقلاو |
 كريرطبلا زاشا امسح مهدال نييلشارسالا نم نودورطملا نونا

 مهركذ ةظفاح لزت مل لاطبالاو بوءشلاو ندملاءامساو مهراثاو دعس
 | نويئانويلا ذخا تقولا اذه نمو نائويلا دالب ىلع مهلضفب ةقطانو
 سوغرا يف سوئئاد كلم *١67 ةنس ينو نييقيئيفلا ةهلا ةداس

 يف بورللا تاصاوتو تيكا يف سونيم كلم 18٠ .ةنسم فو
 لاسرا اهزهبشاو ةفلتخم تاهجن نم :ةيعشتملا :اهلئانق نيب نانونلا دالب
 ديشلق يف ىنغلا ةيعاد ىه ىتلا لهذلا ةزيج اوُنأِل ظنوغرالا ثوعبلا
 || كلمتسردا ةداق نحت ندع عبازلا ليجلا يف عبسلا ةالولا برحو
 ليكي كلملا سات ةسشدم نم اوذرطيل اوعمجا مهنا سوغرا

 ءاهوتج ىتل يتلا مهيب ةرث مهب هرفظ ناكحو الأماب مهالطسإب ب|هذف

 ةالولا ءانا دهاست ثمحا تاونش رع دع نونالا برحو

 ماما اهوعججو شوبجلا اودشحو يفانويلا تعشلا اوجيمسو نيروكذملا |

 ةيمشيملا : للا درط ىلع نيمزاع نرحلا اوداثو:نساسست راوسا

 اهبنس ناكو رشع كلاثلا لبجلا'يف هيوزت ترخو . ةلئاه اًبرح تناك ||
 مش انربس كلم سال_ذيم أع ةناليه هذخأب مايرب نب سراب ||

 27020757 277777277 ونحم < يم سعير وج بس دمج موسمم بس بع يع ع مرعم ل اس يسوع تك“ 3
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 ١ نويتكيفماو ناليهادلؤ اريد و نويلاكود نا سويفاطاب لاق «نانويلا
 | يئاركما هسا ىهنش كاذو سوت ةرط دعب انيثا يف كلم اذبف

 ( سورودو. سولرا مهو نين ةثلث اديسروا: نم ناليمل دلوو ..سائنلا

 ١١ كا ىلا هجوت هتوخا هدرظامل سونوكاو: لاق نا'ىلا-سوقوسكأو
 ظ .نطوتف نويو نساخا نادإو أهنم هل دلوف امنيثا كلم ةئيا جوزتو

 ظ .ةاقاو لفعل مالنا اماخا هعمأاب نتعماو زانوولبلا نساخا

 ذاع ا يعد همسأبو اكلم توم دع اهكلمو اننثا يف نوي

 ام اهيلع كلقو ديلالا نطقو ايدمل نم. ءاج دقف لاتثأت نب سدوليب
 ١ زانووولسلا يف يي كارتو ىرغضلا ةيسا لعآكلام ناكذ هانا نا

 | 02 ( سوليب يف ةريزج )
 57 ربخا ديديسو 7وعدملا ماسظعلا نيينانويلا نيخرّؤملا دحا نا

 "نا تأدب .ندلاو مدقتلا يف ةذخا ةثارملا تناكن يح نيلوالا نمز
 أ تناك لئثابقلا هذه نا لاف ميلا بابع نوضوخي ةيتونلاو ربظت
 | ةبصفملا دالبلا ىلع نولزنب نيذلا ناكسف رخا ىلا ناكم نم لقتنت
 ١١ ناكم ىلا اورجاهي نأ كنوا مزتاف مهدعب نيالا قف نوكرطي الو

 || نيرطضم .اوناك اذملو. نيرخالا باس نونتعي مهيارفان ناكو :رخا

 والا ةنمزالا نم لظو ٠ ٠. مهوببو مهرأفسا يف حالسلا لمح ىلا
 ا ٍ لد حسابا 4 ةعدق ةيصوصخ ةشا ةريثك تاهج يفنانويلا دالب يف

 06 0 ” ةرباجلا دادع نم مهنا تشو هيلع اوناك ام ىلع
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 نيخروملا نم ريثك دروا ام ىلع ةعدقلا نانويلا دالب بوغش نا

 رثكا وه ام ابن درون نغو ليواقالا ترثكو ءارالا اهف ترراضت
 ذالب 1 نيذلا نيلوالا بوعشلا نا ٠ لوقتف زان اعوش

 نه جمولبلا مهو ةسسا نه.قرشلا نم اهلا اويهذ نانوبلا

 داب م .٠«. ةسو يلي اولا ثا

 فورمملا :ءايبننلا ثسني. 'ميناو ةانانوبلا ةلدالا ودا اود ]
 مقناو ٠ ةربابجلا لسف نم هيعضاو نا ىلع لدي هنال نابولكيسلا
 نويجيلالاو نوشاسلاو نونوبالا اهرهشا لئابق ىلا نشل: اذن |

 مهدهع لوا يف مهتظاس نال ًالوا نانويلا الن يعد جمالبلا مسابو
 نيب دالمه اويعد مث ةب ةيناثويلا ثالثلا تاهللا ىلا انداكرا نم ا 1

 رشع عساتلا .ليجلا يفو ءايلاست طساوا نم نينئالبحلا جورخ دنع |
 دجأ يعيليفلا سوقشف نانولا دالب أطورشع 0 ْ

 تعد يتلا نسابت ىنبو اتوب ىلع لزنف ريثك ب مشب نيريهثلا داوقلا |
 مباسلا ليجلا فو نرعلا نم موق أهأطو مث سوغراو ( ةيمدقلا ) هعسان ا

 كلذ يف ام ىفا يتلا ةيرضملا قيما َدْئاَق سوبوركيش ماقا رشع |

 ا5١مها/ ةعس اف كلمو لوووألا داشا نا دعب انثا ةندم دملا ْ

 بيثا يف نكسو اًضيا رصم .نم سواناد..ءاج مث اًيعافذ سلجم دّمعو ا
 الاست ىلع كلمو نويلاكود ىتا ١0 ةنس يفو ةثاركلا ملع لخداو |
 دالب لك لطف .غاما نافوط ثدح ةمابا: يف نا ىتكو دريس اك ْ



 )ا١(

 7 كالا لصفلا

 نيبناتويلا يف

 ار

 ٍْ لاهشلا نم اهدي ةبونإلا ةمروا نم نم مق نانوملا:دالب نا

 ىرخالا تاهللا نم اهطيجيو ابروا ايكروت يف ةيلعلا ةلودلا كالما
 نمو سويجا رح يا ليبخرالا ٍيقرشلا لامثلاو قرشلا نف رجبلا

 | ةلسلس لفسا يف يهف ينانويلا رجلا برخلا نمو ايدناكر حب بوبجلا
 | نوكحدت ةيبوإلا هته يذلا سوموه لابجب لصتما ادنيب ليج
 ١ عرف ناعرف عرفتي ادشب ردحتم يف ةريزج هنشك“ ن دولا [ذودكم

 || ناينوبماكلاجج عفو ينائويلا زهلاو برغلا ةهلس نانوراسوكأ لابج
 || رجب لوط ىلعو بياوالا نمف ٠ سوبجا رحبو قرشلا ةهلل بيلوالاو

 نيرا ]1 ) | .5 ؛نسوبوه ةلساسؤلا ةنودكجي يدتت سويجا

 و اسوا دار رو ١ ودكم نع ةاونمفملا سارتلاو ايلا دجت قرشلاو
 ١ لكح ىلعو ةيرغلا ةهجلا ىلع دتمت ربازج ةدع ةيربلا نانويلا عمتيو
 ١١ ىلع يتلا سوزات اما ينانوملا رجبلا ىلع يتلا اهرهشاو سويجا رجب

 أ اما ةريغصلا نيجوا رازجو نانولاو ةينودكم برق يهف ليبخدالا |
 | ةيزجو سوريس ةريزج هنو . كينوراس جلخ ىلع يمف و

 ١١ *الجلا يف امقاومو نانويلا دالب لكن ع م لاءشلل ةريبكلا يب
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 كلما مممجاب نيدقاعتمم اونوكك ل نوثثام لوادج يف نيروكذملا كولملا نا ءاملعلا ضعب ا

 مهريغ قب رط ىلع ةفلتخم لاح يف دحأو رمز ىف نيكل اوناك مهنم نيريثك نا لب ا ظ

 ةمدقلا راصعالا يف نيلوالل ةنمْثكا تناك اهنال نيدناعنكلاو نييمارالاو برغلاك |
 نيتقدملا_ضعب هللا نهذ ام'اذهو زاتآلا اهتنثا |
 ذخاو اهلجاو منكما مظعا يف نيب رصملا دنع ىلرت قوماا كيوم نيل“ 1
 تناك يتلا ةديعملا ةنمزالا كلت ىلا ءاقتزالا اذه لهجي ناك لف. مواعلا :مهنع |
 لي مانالا كلت ف ع . داقتعالا دوجو انضرتفا اذا ئرصملا بعشلا بولق يف ةثحار | ٠

 نييرصلا اشنم ىلع فقي مرصم يف ةيوط ةدم مانقأ يذلا يليارسالا بعشلا | 0
 (ميرات زطسي نا ىسؤا نع اذا فيك ةقيرعلا قلخلا ةمادقو مهن لضاف |
 معده دادعالاو ءاممالا عباتسم ةنوكيتملا يفرشيلا راشتناو ناسنالا أدم نع اقدم |

 الا راشا ىتلا ةديدعلا ةنمزالا تلات كريو ةعطاسلا ةلدالاو ةعماللا ”تاناهربلاب

 الع بنقاويا اين فراق وهو يملا هقوتم كاك رهو اه 1 يع ناكر نوثنام |
 ةينابد ةيانعب طبض لكب ةيرشبلا ةلالسلا نع ملكت ىدوم نا ىلع لدتسي انه نق |

 هتافارح ف هعش نمو نوثام نال خ خروم مدقاو جيراتلا ةقيقح ظفاح هدخو وهو

 رصعالا كلت ىلا برقالا وهف نينسلا نم تاع ىسوم دعب اوناك همجازم ىلا دمتو
 ووذ اتققح ركتيالو نوثحاللا اهاهجيال ىشن هجوا نم هلوق ىلع لوعملاو ةيلوالا |
 .٠ ةيماسلا ةميلسلا لوقعلاو ةداخلا ةريصبلا ١
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 | اهياق كتداوملا لع ةفقؤم ريو تاننبلا نع ةي راع اهنال ممالكب ْذُخْرِنال دهملا
  نيثحابلا نم نامرتل -شيسنزف اذه ةضقانما لكاهتضقان راثآلا عم تلبوق ام اذا
 ركضذ». نوئئام نا عمم طقف ةنسنيثلث كلم لزالا قاس نا دجو دق رآثالا يف
 . نضصصقلا نغ !انخبا تدمك ينلا لوادحلا هذه ناف هيلعو ةنسد ' هكلم ينس ددع

 أ| نم فالا يذم دعب :تدتاك اهثال ان قثويال لكما يف ةدوجوملا تاياكسملاو
 اس الو قداصلا ميراتلا ة-ولطملا طئارشلا نعضتت الو نينسلا

 رطل كارا يمت نار لس 7. .اهاعصا اهنلا ةيفاح معاّزرو تاياكحت
 5 لهذتو بجعل يضخ ةيدقلا رضم * هانا نع زانالا يف انثحبام اذا

 يم راتلا كاذ اهف ناك يتلا ةدملا هتنحطت امىلاذيف دجو:ناو٠ ٠ مران ريغ فر اهنرثكا

 نالدكحال اههياكن اريغ نوثأام لوادج ىلع لوعتلا ىلع ضعبلا لمح أم اذهو
 أ نم اهريغو ةنفيلغوريحلا'تاباّتكلا ناف ةيخيراتلا ةحصلا نادمضي الو اًضعب عضعب
 لوادإلاو سيث . يف نييريذوا. لكيه راثآ هذهف نوثثام هب ىلا ام ضقانت راثآلا
  اهلثمو ةزيثك هجوا نم نوثثاغ هلاق املاح ةيفيلغوريملا هتاءانك نع ةدوخألل
 ظ نييبالا 007 تالزنلسو نيدوت درب لوادجو ديعصلا ف ميمحا ىلرب راثاآ

 2 ل عج : اهربغو

 :لتما نع ما لا ةضضراتلا» تاراكذتلا نا هجور يد لاق
 ١( متل نال !ًدرفنم نعش اونوكي مل مهنا ىلع لدت ةيملعلا نيهاببلا نا ريغنييرصملا
 || ةوخا ماس' ءانإا. نم ةغللا ثيح نم مهف بوعشلا رئاس كلس يف: مهلخدت مهران او

 || ءاآنا انا مهنك نومتزي مهنال براقثلا اذه: ىلع لدت نينرصملا تاياكحو نينناعنكلا
 ١١ ثخللا يف ققدم لقاع لكو ٠ سمشلا ةنبا ءانبا ةمدقتملا ةيسا ناكسو ٠ سمشلا
 ٠ نيرصالا نيبقينيفلا نا ىزن انناف هيلعو نيبرصملا نم .مدقا نينقرشلا نا ملعي
 | قلك نوشمياو عئانصلا نوتسحي نانبل ضرا مهولح دنع اوناك نييرصملا مهناوخا
 .(| لاق ٠ مهئانا نع كلذ اوذخا ذا ةيفيلغوريهلا تاب ادكلا نولمعتسي و ةندملا قرط
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 نسنب نا. ىلا ثيم .بهذو . ابرق نيعبرا ساباك لاق دقو جيمملا لبق || »... .٠

 فلات هذه ريغ ةريثك ىرخا سهاذمو حلا نم ىف كلذ المج نربتساف 0

 هتظفح ام ىلع قيطن, الامم كلولملا ءامسا عباتتو اهتيعتو نيئسلا ثدح نم نيادتو َ

 نوثنام هب ىلاو راثآلا |

 سوخرطواب د رودويدك ءاملعلا نم .ريثكسصو سونيطسوغا سيدقلا لاق . |
 نيرهش نمو موي نيثالثإ نه ةسلوم يه ام ةيرضلا نينسلا نم نا يتيرفالاو ||

 ةئسو ةيندم .ةنسو ةسدقم ةنس مهدنع ناك مهريغ لاقو٠ ةعب را نمو ةثالث نمو ظ

 ىرعشلا» سبباو قينيف رودك تادمو راوداو ةننعم ريغ ةنسو ةيرق ةنسو ةيسمش |

 ةنيعم ةنس ىلع اهض 6-5 لهو ٠ ماقرالا كلت تعضو ةنس يا بجو ماعن الو

 ال لوادهلا هذه نا نع الاضف ةنسلا نييعتب رخالا نع فاتخي رصع لك نا دا
 انه نف طبضب ةبوسحم اهونسو قيقدتب ةروككم ةسعباتتم لايجا لسل يوتحت |

 نورتي ةبرضااراثالا يف .نيئجابلا ناو ام .اهيلع ىثّيال سونيم دادعا نا جتني ١

 مل نوثنام ن نا نأ معن٠ 5 سررلا:ت 2 اًءقاو لزب . هودجو أم لك نان نوفرتعبو كدب ا 1

 هواعج .ام هلاوقأ نم اوجزعساؤ هركذ ام تاشا يف اودهج سرريبك !راصنا مدعي ||

 لكحتسو باسواك نوثثام رف اوظفح نيذلا نا ريغ مهماصخا ةمواقمل احالس ||
 اهضعب 1 لج اهابا مهداريإب رقفلا كلت اولملب مهريغو نانماو يقي رفالاو ١

 000 هريغ داوم و جرلا كلذ اك (يرخالا ضعبلا ||
 2 ا د. فياصت ريشا دق يندر نهاكل نوثثام نا ٠ ا

 0 0 000 نق تدم / ةروهشملا لئالسلا ميبلقت نا هلآم أم 0

 نيد رسمملا ةنيكحلا نا ةهج نم ريصبلا دقاناا ىو راثالا هب تع اج ام لكك اقلام 2

 قينيف روهظ ىلع مهتاباسح نوح ارناك |
 وثيدح مهعيمجو هريغو نيروت يدرب لئالسلا لوادج يف نوثناموذح اذح دق
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 | ةيعاوطب نيدلا عئارش بجومب تشو ةئاماو قدصب ايندلا ةايلا يف ةينيدلا
 | نطل ةفيفطلا اهساندا نم رهطتل ران قودتض يف اهنوعضيو نإسا نم ةعبرا اهلمحي

 | اذاو٠ . ةسدقملا لوقا ىلا هايلا هجو ىلع ةئفاط سمشلا عم ديهطتلا دعب ريستو اب

 | ضالا ىلا اهب جرطيو ءامسلا نم درطتت اهتائيسو اهغارج نم تأَربم ريغ تدجو
 ١ ضزالا ىلع ةينث نحتحال ةيرشبلا اهتنيه ىلا دوعتالو ' ناويح مسج صمقتنف اقع
  دهوش دقو ٠ نيئساا نم فولا يذم دعب كلذو ًالوا هتككرا أع يفت نا دعبالا

 ١ ةدورطم ةيخض ةريزاخ ىلا بوحصمملا م نيريزوا نانييرصملا روص ىدحا يف

 ١ ىلع ةلالد ةهارشلا ةظنل مخض مسرب اهقوف بوتكمو يساقلا برضااب ضرالا ىلا
 . ءآملعلا نم ريثك كلذ دروا يلاعالا نم سفنلا هذه درط تسس ةليذرلا هذه نا

 || نكامالا» سيلوب وايهنيب ام فنم يلونج ىلع اينوريشا ىعدت ةريجب رصم يف ناك
 أ ناك يقونلا نوراش نا نوي رصلا معز. ةطنحلا ءالسشالا اهب نوعضي اوناك يتلا
 || هنمو دقتعملا اذه مهنع نانوملا ذخا دقو نفدملا ىلا اهب اًرام هبراق يف تاومالا لقي

 درئاس يك ميحجلاب ره : مسأ اوأ عا

 ظ رظ
 ١ قخللاب :[لعلا نم اًريثكر صم يف سبا نها نام راخا تلفت دق

 | اونشكيل دجلا 8 ةيلاوتم رصعا يف اوه هعضو ام ةقيقح ىلا لصوتلل شيتفتلاو
 أ تهدف ضقانتلاو فلاذلا ىلا مالا مهب ىدأت ةديدعلا لابجالا كلت ضماوغ ن ع

 | لاسمم راخا هيف معدي ام هثج يف دي ملذا نوثنام ةعضو ام هب ةوش ايهم لان
 ا ْ نيعم نمز دنع اوفقي ل نيذلا ةبتكل ءالوه

 ا لو نيلونوامه ْي شمال هاك لطب دهع يف ناك يذلا نوثنام نا

 أ لئالب لودج  نمضتن خيرات نود ميلا لبق :لوالا وا يناثلا نرقلا يف لاق
 ْ | ىأتراف ٠ ساقلا تزواخن ةمادق ىلا ىقَت 0 :ر/ لاجا ىلا ةسنو نان رضملا كولملا

 || ةنس يف ىلرالا ةلالسلا ءانعإب 0 ( تماعورللا اننا ء افلا دب تامارم
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 سفنلا ةكاح

 ةاسا يف 'اهتازاكو سفنلا دولي نين 0 داقتعا ا ير وها ظ

 سئئرلا ىلا" ةثللاب اونأب نا تيملا براقا ىلع يذقتت ةعئرشلا تناك اذهو ىزخالا ْ
 قودنضلا يف معضوو ايهوملاب اهطسنحت' نم ةناهتلا فنعو تاوئالا طبتم هنلا لوكولا ٠

 نمو بادتحالاو ٍبراقالا عملا لحل ىلا عمستجتق نفدلا ةفح موي نيم اهدحملا 0
 هكواس دقنو هلادعا مذب روضاحا ضعب ذخايف ةاضقلا ةرضحم ثلا ةمكاحريصتو اش

 لك تنث اذاف: لاممالا ميمو رككلان رم هاتآ ام عيمجلا ماما | رهظم هفرضتو
 اذهو هل دع يذلا ربقلا يف ندي الا :يضتو عئالطلا لها نم ناب هيلع مكح هقجب ١

 اذاو: 00 يف نفذت ا نمرصم كلوام ٠ نم. ضعن مرد 4 - هلجا نم ىذلا تنثلا

 َتعفَرَو نيمحاصلاأربلا ن ٠م لعج تيرقلاب ّرْضيو نيدلا لايام هلع تش تشي

 دعب سفنلا ناب نوذقتم اوناكف ةرخالا يف اما١ هنف ىزاوتل اهنفدم ىلا ع ظ

 بيهرزأا لدعلا ربنم مامأ ل يوامسلا طاللا ىلا ٍ ريشت دسكلا تر |

 هذه ةيفيك ةسدقملا مهبْنك تدروا دقو. اهلامعا ىلع اهتيديل ننلاج نايدلا ثيح |
  نيعبراو نينثا ماما اضَقلا لحم ىلا اهاوصو ىدل لثتنت ىفنلا نا يمو ةنونيدلا |
 ةمادنلا ةرهظم اهبونذب ةفرتعم .اهتالاهتبا ,ةدح ىلع لكح ىلا عفرتف ايضاق |

 درضو سدقم وه ام سيدتو ةقرسلاو لتقلاك مثلا. نم اهنم ردص ام ىلع ةماتلا

 هدمد و شرعلا ىلع سلاحا سيريزوا هلالا ماما لثت مث ٠ كلذ ريغو تيرقلا ١١

 هشرع ماما روضأا ىلع سفنالا ربحت يتلا ةردقلا ىلع ةلالد طوسلاو ناطوصلا |

 ١١ هأزاو تلك ةروصي سونا ةنباسنريزوا * ءانخو لاح لك يق ا يضتي ا خوضرلاو 0
 شرعلا ماماو ٠ مظعالا يضاقلا نم رداصلا مكسملا ةباتكك دعتسم: توت هلالا

 هنودوديو سيروه امهدحاو هلا هيتفك نه لكنم برقلابو : لدعلا نازيم بصن ١|

 الخدم دنع ةقاو:ةلاذذا نضال فك 2131 تكا نم را ردن حا ١
 اهتابجاو تممتددق تناك اذاف مكسملا رودص رظتنت لدعلاو قطا ني ام اضقلا
1 
1 
1 
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 اًدحاو.الا سميج مهتجب ذو .سرعلا ةليل نهجاوزا ىلع ءالوه تماقف 7 |
 هدالوا ىلع ان :> كانه تامو اهف.درفناو يورا ىلا ٠ ظ || تيبجا نا:نوشنام لاق دقو

 سوفيسوي كلذ .لقذرصم كولم نم نورشعلا كل | وهو سيسوئيس سفن وه ١ ١١
 نبا مهيناثو رصم دالب ضخ موا مسالا اداب اوفرع ةثاث نا نورخا لاقو

 نم دوبعملا' 0 ءاهسا مدقا هنأ مت ارلاو .يلاثلا نبا كنلاثلاو سيرتسوزيس ١

 ا كو ارحم جترفالا ىم هنو نييرصملا

 ا نيد رضلا ة ةعبرش 3 5

 نيتك ام كاهز نامزلا كلذ عنا عئاوش نسحا تناك دق نيدرصملا ةديزش نا

 ءانبالا راشعا بوجو ناشب اهف ٠ ظ  ىلعو مهثانبا ىلع ةطاسلا لاك“ ءابالل نا . ءادالل

 هللا نم ةنوبحم ةعاطلاف هتايج ونس لوطت هابا عيطي يذلا نبالا نال ةعاطلا ءالوه ١

 بحو, هوركمو توقم بذكلا نا بتكو .هبضغيو هللا نيهي امسكعو اهب ىحومو ١
 أ ةيلالا ناها..هنال تولاب ًالطاب فلي . نه ىلع مكسسمي ناك اذهو بجو ةقيقخل

 ةفاالا دارفا نيد ةينمالا ىرع مضفو هب رضاو رخالا قح لطعو ةمنيظع ةناعا |

 ىلعو تابوقعلا داو تاباذعلا رقو تحن ىقاي نانا اذوز يكتشي نم ىلع مكر 5

 نيثالث نم ةفلؤملا .ايلعلا ةميحكحخلا يف ةاضقلا سيئر ناكو . ديلا عطقب قراسلا ١

 ةميرشلا تناكو. ةقيقللا لثع ميركرجج هيف بهذلا نم بدضق ىلع اضباق ضاق |
 دمعت نودب نا ديدشلا باقعلا هباقعب و ادع تاناويللا ىدحا لتاق لتقب يضتت

 أ ناك يذلا عسمجا بعشلا نم اوقمم هترورإضو ةظهاب ةيد. عفد ىلع هرابجا عم
 ىرعب اك اسيقسا 6 ىوقتلاو لئاضفلاب اًثنشترثكألاب نيمدقالا دنع اموسوم

 لل بعشلا عم شعتف ارشب ريصتو -- ةحلالا نا دقتع ناك ةنال نيدلا

 فتم مث هبضمخم 0 اونكمش.ال اه *خيمبلعتل ضرالا . ٠ دقتعاو

 تضف اع ةعيرشلا تضف اذهلو تاناومملا لكش تأ ةحلالا دوجوب
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 هنوتسب نوب رضملا ناكو٠ تيان الوا فرعو ٠ لينلا عبشم ثسح ةشدلحا دالب ىلا ا ْ

 ساسيقو ٠ سدخامرا ىلا: نانويلا ةلوحو ٠ ةبرغملا سمشلا ياوخامره وا وختروه ||
 دسج وه. يذلا دسطلا:لوطو ظرازق هو امييق 13 نقذلا ىلا ةنمققلا نم هسار
 ناتدودمم هاءارذو امدق 51 ةيفتك ٍضرعو .مدق ١65 ضرالا ىلع ضبا دسأ ا

 ةيلح هل ناكو عبق هسار لعاب لكيه اههنين ناك امدق 5٠ ةفاسم ىلا |
 ةناثكو نيدارقو اروجبةل مد : عبالا سعت ةروص هيلع دلص رخ نم حول كانهو ||

 نم تاباتكح ملا ا 0 روكذملا كلملا باقلا لغ يوتحت ةيفيلغوريه ١

 ا مند هلباقيو يزيراملا لاق. هل ةمذقملا ةدامعلا ىلع لدي نين اهورلا دهع

 ةأر ءا هنا سانلا معزي دوجأم هسساز ىلعو دولوم هرخ يق ءاضعالا بسانتم ةئرهلاو

 ةعنع ليلا مسلط يعف لسمتا مسلط لوه ا ابآ ناايكف لوهلا يبا :ةيرس اهناو

 اهفرغب و ضيفي نار صم نع
 هع محا تع مسارها ع اول تقوم نر

 7 فاشتكالاب لاما اهرواج امو ميا يف نكاما ضعب رفح يف موق ذخلا دقو

 ااطاب مهاعسم بهذف اهب قلعتي امو ةدابعلا هذه لصا

 روثا ةباكح ا

 ا روبنطلاو ةسحلا كاش اهديب ةلماح روت سمشلاو ار ةناروتانا 1

 ةرشتنم اهتدابع تناك مهتانبو كولملا ءآسن صوتا ىلعاهتئيهب وصي و ةبحلا ىلا ||
 ناكر ةردند يف ناك اهمظعاو ةيرصملا رايدلا ماسقا لك يف لكايش اهل ناكر ادع
 اهمساب كلاثلا رهشلا نومسل نوررتمأا ||

 تبحا ةناكح 1

 ٠ سوابب نبا وهو مهكوام نم كلم تدبحا نا نييرصملا تافازخ يف كد ظ

 ناك يذلا ”نيوياناد :قدقش وهف !ةنللو نيت[ نباروا" اكول نبا موضعي لقا ا

 نيمسنملا سويااد تانب اوجوزت اًركذ اًدلو نوسخخ هل ناكو كللا هبلس يف ىعسي ل
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 ةيككرا ام ىلع نوفيت بقاع سي راه هدلو ةدعاسمعو هيخال هبلق يف دولا سربزؤا .

 ش .سيراه هنا /هنم مقتنا دق سيريزوا نا لدي ةيربلا ىلا ةذرطو ركدلا نم

 ليللا مالظ لشي حابص لكيف رهظي يذلا 06
 حل نس

 الع ةيدمل هانملا ىلع ةمسحج زاسف نوفمت هلق روع ا ا ْنأ

 نايقول 73-20 راجبالا كلذ ةنس.لك ىطاءتب رنمأ سار ناو اهيف نفد ٠
 ىطاشن ىلا ججاومالا "ةتفذق .هنج يرانا قودنصلا نا لوقيف سوخرطولب اما !١
 زاجو نمز يف ةوعشلا هذه تراصف ةافرط تحن كلانه فقد ثيح لبج ةندم ١
 نا ريغ رظنن نا. انكم دعب ملو هلماكب قودضضلا ةناصغا تشغ ايظع اعزج (

 هثببل !ًدومع لعجو اهعذج عطق ببجتلا ةرجشلا ون : ىأر ال ةنيدملا كلم ردنككم .

 لبج ةئيدم ىلا تيهذ ةيهلا ميرب رشنمملا ربخلا نم كلذ سيسيا تفرع ذاو | ُ
 دودعلا كلذ لوح موحت ةينونس ةئيه ىلا ين ءام نيغ دنع: تسلَجو |

 ناكماب دعب مل الون اهرما تفشكو ترتشثع ةكللا اهيلا تهبتنا نا ىلا يبشنلا |.
 اهبلط تباجاف بشخلا درع اهنم تبلط ترتش هيب يابن نا ةدرلا هذه |

 ةتملسو فنئافللاب ةتفلو ةتعطقو رطعم تدزب ةعذج تنهدو ةلوهسب ةتعاق ذئايحو |

 قودنصلا هل ترهظا مث سيسيا لكيه يف ةعضرو هذخاف هيلع سرت كلللا ىلا ١
 ردنا كلملا دالوا ريكا عم تبهذ قح ةدملا نطت و ثنو يرطرقغات |

 سونيترم بالا كلذ لقنو ةرحمم ترفاسو
 [77 م

 1 "دوعد هتومو 0 قماش ريطلا 0 ريط ره ونووا نب ل

 0 ةراشالاب انيفتكا اذهلو ةايللا ىلا

 اال ٠ لوهملا يلا 5

 او يثبح سارو ٠ ةوقلا زمر دسا دسج هل نيمرحلا نيب مص لوهلا ابا نا

0 + 
 ا
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 سيينا هن ةباكح

 كردلا هل جيذيو اقَعاحَم امان نانا تلا 3ك طوألا و نسبؤلا نأ ا

 ناكو ٠ مهتنوئيد ناكم ىلا ىلوملا سقتا قفاني نا هلامتا نمو .رفصالاو ضالا ||
 شرع ماما رشنلا لامعا نازيملا يف نونيزي سوروغو سومو وخيسيو سمرهو وه ||
 نورخاو دراطعغ هنا ىلا موق تهذو ءاهسلا يف يف عباسلا نب وا وتاكو نسريذوا ا

 اهمضارف سيسدال الك مسخ سونا نأ سوخرطولب لاق . برقالا وهر ىرعشلا

 وأ بلك سارب ناسا ةروصب وا تلك ةروصب روضت ناكو .اهرافسا رثكا يف

 «نفلخو هيلجر يف ةحبجا هلو عاري ىعلا هديبو ةقلخ وذ ءانا هعارذايف اًفلعم بلت

 سيسيا جوز هلا ىلا مهضعب بهذو ةافحاو عج ةروص

 نسوفابا ةناكح :

 اهنا نخدم ةدالو انس نفح هيب دب ةياطنيا نا وهل نوئإ+ نأ ١

 مقو وتيتو بشد ةدلخو ساركلا لق راتيج بضقف تيركأ ىلا ب تبعذو
 نوتاف تناصم بدس ادهز :سمشلا نباب نأ هنان انعدم نواف: نيبو هنس ماضصخلا

 ةتدامع تزهتشاو اهمف دعو سيفمام ةنيده نسأورصم ين اتجامراص هنا ليقو

 ةيرصملا دالبلا يف اريثك 1

 نوفيث ةناكخ ٠ - + ئ

 ةيراحل ةيروس نم مدق ةناورسأ ءادعا دلا نم ناك نوف نا ٍنوي رضم ا معز ْ

 هب ره نم عباسلا مويلا يفاّلا نمالا بصي مو اًرامح ابكاز اراه رو بافترسأ |

 ىلا اريد كلذ لعلو . كرتولب ركذ ايك ةيدوهيلاو ملشدوا أشنا نيل كاذ يفو ١|
 ةطساوب رهخا رفح ثيح ىصاعلا يداو ىلا داع مث .  رصم نم نييناربعلا جوزخ |

 دسح نوفيش نا :لبقو ؛ ملا يف راؤو ةقعاضلاب 5 امدنع ةيواتملا ةتامنثتتا |

 و هيخا ا انانهأ . رهنلا يف هتثحي ىمرو لتقف سريزوا ماا أ

 0 كف ةاملا ىلا هتدرو ةقديع ىَح .عومدلا هي هيلع ةفراذ ديدش نزح اهل ىلع ا

١١ 
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 فاركلا ىلا شيكل ةبسنك سانلا ىلا ةتبسن نا ٠ شكلا نا دوصقملا ناك" امبزو
 اهم نيظفاحلا نمو اهركذ وه ٠ ناب لبق دقو .ةدلاو هانعمو توم أر مساو

 أ(" ةتدلاوب جورتم هانعمو فتوماكت تل 0 هتدلاو: نين هتأرما ترك ىلا زمري كلذ
 عظع لكيه نومألر . روثلا دومعم وهو ينك ةينانويلا يلو وصنركهنبا مس |

 اضعب ركذ !كيفا#كلا سيسمر,هل هانب نيلالشلا 0 يي
 'لدت يك ةذرم نم: رصم: تلخد نوما ةدانسع نا نيتودوريه لاقو : نيثحابلا
 نوما ةدابعل راطقالا كلت يف مقأ لكيه لوا قانرق لكيه كلذ تشيوراثالا

 م اك تونهكل ةسل نووي ةيوتيا كولم ناكد ٠4
 سسرا كح ١ ... ظ

 يذلا اهدلو هل شت هد لج ةندم ىلا تبهذ ةيرمقلا ةنرلا نسسفا نا لق

 اهلا |انغر لبمج يذلا اهباقث كلانه تسقلف رصم هتوزغ ف اكجام ةرسأتسا :

 ةيرافلا سيسيا متساب راف ةربزج يفو ةب رغلا تندورفا منا ثحن فم يف تدعو .

 سيسيا لوصو ديعب هبوط رهش نم عباسلا يف نولفتحي نوي رصملا ناك كاهاكل اق ١
 نينسرشع اهف تشاع نا دعب روص نم تجرخ سيسيا نا ندربخيو ةيقينيف' نم ١

 نافبنا سيدقلا كلذ ىلا راثا ةعالخلا ٠ ىلع نوفيت كلم يف ةيقينف ىلا تداعو
 كولي معز ىلع اهنم هدرطو هراسككأ بيرقع اهلا تعجر مثرصم ٠ تاتنول راش |

 تدبعو دل تك نا 5595 رخل قدبلا نم اجا اهسار ىلع تعضو اهنا ىلا |

 ءاوز ام ىلع تراشع يم يتلا سسيا ضيا ١ تيدورفا مسا تحن فنم يف مهضعب |

 لاقو :السينم دي رصم فايرا ىلع تعضو هذه سوز ةنبا نا نومتزي مهنال
 نونو نافيبا سيدقلاك نيخرؤملا نم ريثكحو . تسبب .مسان تيعد اهنا مهضعب

 ىلا امم زيريو وب نتقت: يش سيسا نا ىلا اوراثا 0 نايقواو سنودوريهو |

 ترثشع ٠ .ةيدافلا سيسي ا ةيراشمك روت نورق امهليثات يس ار: ىلع لعجيو

 01 ةنراقوا ل



 ١ ؛ةول) (

 ١ | دنع ةسدقملا اةماناا نولفتخي .اوناكو ةتمدخج ةنلنكو ةفلتخ .عداختو هزل تاويسف '

 | بضغ داهجال . لينلا يف:نهذلا نم ءانا كاذذانوحرطيف :ةنس لكلينلا عافتا

 دغاوق بسحب ررثملا مهذن يرودلا نامزلا ةقفاوم ا ةئس 59 ةتانح اواعجو حجييلشلا أ
 .. 7:١ مهظعب دنع نسبا اضيا وعدملا سيريذوا ينا وهو ' ةيكحاو .ةينئدإ 8

 001 :.ةللسا "6+ ةلشالا' راظقالا ف مكية هناولا .نل ضسريزوا 006 ْ

 هلسار يف .دوشأل روث تنم ب ا 5 ظ

 سيزيزوا لاثم ةنأب نطالب سدر ةوديعف هوما * هنا اوعزف طق: ضعب.| |

 مهروزيل مهيلا هثعب

 نودا ةناكح ' (

 ناكو ٠ لايقزج ةوبن.. يف .دزو ايون دوهج مسالا ناك اهرو ون مدلو نوما 1:
 ةظفاي .ناكح مك ةنوظفلي :اوناك مهياتك نا ريغ ؛نوماهو نوما, ةنومسي نائويلا|
 نم مهينغ ناكو أحلا هأنعمو ؛ نينا اوه عتب .يرضصملا ةلعماو .٠ نويرضملا: |

 انت ةعدقلا :. ةيرصملا :ةستا'ةنيدم يلاها هيل تناكو٠ ةيلوالا |.ةناثلاكتاذوبعلا . |

 وه انوناز ل نهال نانا ةفييع لع ةفووصي ا واكو اتسغلا نما يزل
 وغؤا اذ: نيتما يا:نفتوماك ار نيما:هوعدو ٠ ناثلي وط:ناثشير اهلفو ةيقارتلاك ||

 كلذ ىلا زمار.وهو . ةنوروصي .اوناكو ..ةيداسيلوتلا ةوقلا ىلح هب زمزي كذمو اثند “7
 يلاها ناك... لعملا.كلذن هباشي رهو اراثا وا: اًراجشا هعم' نوروصيو: ل ١

 ٠ مونأ نيما.وا از ناييماؤا .ثيما: هنو همسأب :ةأمسملا  ةطوغلاو:ئمظعلا ةطوغ 1

 اونظ .نا ىلع نانونلاةل بح يذلا وه.اذهو مون تزعل شيك ساو فو ديل ١ ظ

 تدتماو .٠ مونب اصوصخم ناك كلذ نا غم... لاح لكي شنك سساكة سار: ثا.

 ارناكج نيزلا نانويلا دالب تاخد ىتح ةيقب رفا يلاوش يف :ةطوغلا :نم ةتدابع |
 لامي و .. نوما راتبجو .نوما سوز: ةنومسي اؤناك كل ذلو:سوز ةناب نودقتعيا |
 ريظنلاهلاثت لع شيك نئار عضو نم دوصقملا ناك ارو يعارلا همسا ىنعم نأ ا
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 ' 10110 فاينل 27ج لف ريزوا ةناكحت

 ٍ 2 رولا هذه نا اوعز: « روث ةزوصب ني ريزوا:نودمعن نويرضملا ناك“ ..

 أ هج .ىلعو داو :هرعش نوكي ناد قربلا اهيلعأ لون لح نم.ا.دولوم نولي

 | ةلسفدخ ةدوص .هلاثل توتو رشلنا ةروص هرهظ قطو اياوزلا ةلشاثم ءآضيب ةعق
 أ داذليحلا باوئاب نويرصملا ةقئدرت هلالا .اذه.تام اذاف ءاًتعاضم نوكك هذ رعشو
 ] هيف وثنا روث .ةروصب مهل زظيو“ةينأث مهنلا -دوعب نا ىلا مههملا "نيبدان نزلا اوغلاو

 أ! ريصت و ٠ خرتلا للجن كاذ ذا ب نمعشلا حيشتيف .اهلا رابشلا,ةسدقلا :تامالعلا ىدا

 3 مهفوقو دنع ةيتونبكلا مهسبالع نرخ ةبجلا اما «برطلاو سنالا نيلاجب
 ُ نوثاب لينلا يداو يف امو نيعبنرا هوثش "نا دعبو نيلهتلاب ةنوقاتنو هلالا روهظ

 | قوت نيتزلا 'تاوصاو اهؤفلو تانيزلا:لجاب ؛ةنادؤم ةنيفس رهظ لع لومخح هب
 ظ ا دقلإ يف ةنوازاتسيف سفمام ةندع ىتح عاجمالا ففتبثت كرطلا تالاو بناحسلا

 || هتومادعب مهيلا ةدوع زخات هلالا اذه نأ ثدح اذاو ٠ لافتحالاو. ءافتحالاب لكايجلا

 | ةسدقملا متكايف .نيعملا:نمزلا لق تام اذاو٠ : مع هنم انضغ كلذ نيو

 | تاداقتعا-نودقتس نويرصا١ ناكو * ليناا:هانم يف ةقزغت د :لافشلاب ةنيكلا هانغأتف

 ||| كلذ نوبستجي .ماسب ناو .صخش ا ىلا .رظن 1*اذاف وتلا نم ةزظن لكيف تش
 أ | دحا ذي نم لكسالا: نع عنتما. ام اذاو:لجرلا :كاذل ديغنمأ لبقتسم: شب

 أ مامطلا لواسنت' نع.ةدمم ةغانتتما: تيسل روثلا نا ليق ٠ هيلع ةيحو .ةلئاغب نوماشنت

 ا كلذ :دروا.٠:هلجا لراخ لبق ةنوع موقلا مانشن كلملا ىخا نبا نسوكسامزج كن نم

 ا يو 5 د سيلا ةدامع 8 1 ناتالي بهذو ٠ هايف
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 ٠هابلوب راشا ايك سيروهو سساو سيريزوا نومرتح اوناكف سودنإلا

 ةدابع ىلع اوفكصعو مهتلاخ هللا .اوسن ىتح هريسيالا نامزلا نم ىضم'امو
 شسيسالااوضود:لسرنوا مهابة ةيحلالا ةيانعلاو نوما مساب ملا اودمعف تاقراخلا ا

 لينلا ناكتف ضرالا ةثارح سانلا املعو عئارشلا 0 امينا اولاقو سيريزوا ةأرعا | ١

 مسا سمشلا دبع نم * نييرصلا نمو ٠ سسنإا لثمترصم ضراو سيريذوا لثي || ١
 امو ةعيبطلاو بكاوكلاو قأيس اىت تشع نسفن يغو سيسيا مساب رمشلاو اذ ||!

 امعباوزب لسبتلا يداو ددهت يتلا لامرلا نيبرضملا تادورغم نمو. ةفاتخم ءامساب ||

 سيريذوا ىخاو مالنا هلاب فورعملا نوذيت مسا تحن تاعورزملاب رضتف ةئاملا
 اودبعو ٠ نوفيت ةقيقش سيتفن .مساب .ةلحاملا لوهسلاو ةلحاقلا ةقيحسلا ضرالاو
 سمرهو حلالا ةناطلسو ءامسلا ةديسو ةمظعملا مالاب اهوشلو نوما ةجوز توم اضيا

 يقينيفلا رسأ مساب يللا زوقتو ةراجتلاو .مولعلاو راثيقلا برضو ةبانككا عدبم
 اولثمو فاك هضرا تاناويخ اولا لب دخلا اذه دنع اودي لو ٠ نوفيت ن .م كوتا
 نع: اًزمز الوا تذختأ تاليا هذه نا لسق. ةناونح سوُورب مهتهلا عيمج

 اودمعف اهسفن ةفالا ةزبخت اًريخاو اهيف ة ةسدقم تامالع ضعب دوجحول ةمالا ل

 ماعنالا هتسارحو هدول نلككلاو ٠ هتعادول فوركاو . سيسيا نع اهب [ذومرع ةرقدلا 1

 براقعلاو ةرضملا ةريغصلا تابابدلا ودع هنال روثسلاو . سغلاو عججاو ٠ هتايح ةدم ا

 ضرالاب رضي ام لك .ويلا سرفو ٠ نيذارللاو . رافلاو . حيساتلاو تايطلاو ||
 تاركلاو لضبلاك تابثلا اودع ىتح تادوجوملا ةداع يف اولغوتو ٠ ناسنالاو ||
 هزلغو :قوقدنملاو : 0

 كاملا ةيرسحملا لكامل دحا تلخذ ام اذا ضدك نيوضتيللك] ١ لاق /

 اطغلا ةنع عفريو مثذما نموندي مثيهج توصب ةسدقملا ديشانالا دشني نهاكلا ||
 ىرخا تائويحو ةيمللو رهلاو حاسقتا كاذ ذا ىرتق هبلالا كيريبنا دوي ةناك اليلق ||

 ةيناوجرالا طسبلا ىلع غرقت ناويح وه. نيبرصملا هلا نا ملعتف + ةرضم
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 أ اوناك نيبب وشالا نال ةّيئونبكلا ةطلسلا ةّينمزلا ةطلسنلا ادع نيدلقتم
 ْ | سري زواو نوما ةدابع نا ستودوريه لاق اذملو نوما نودبعي

 |١ قانرق لكيه كلذ تبثيو راثالا لدت اكمورع نم رصم تلخد
 0 ف ىرخا راثاو دالبلا كاذ يف للوالا مانالا 5 ميقا لكرملوا

 0 مدعت ام ىلا ريشت ةشيحلا

 اشي ةرب نيك لكاهو ديدش سأب يوذ اوناكف ةشدلا اما

 يهتسف لعافلظ لب اهوفتش م نتودورخب لاق نا ديب ةيقاث
 || عوجلا ةسيرف تبهذف هشوجب سرفلا كوله دحا مهدالب قرط دقو
 || ىوس ةفلاسلا روصعلا يف ركحذت لامعا ةشردكل نكي ملو ةيدابلا يف

 1 يناير امك هادعتتال قاطن نص مهتكلمم راصحناو ةنوشخلا

 ا ريطاننالا مهبم ءالج

 نييرصملا ناندا

 1 يا نئاكلا وه هنا نودقتعيو !ًدحاو اننا نودمعب نولالا نوبرصملا ناك

 (| وهف ءيش لكرددب يذلاو ةةفاك تادوجوملا عدبملاو ضرالاو ءامسلا قلاثل يلزالا
 || اهوامع يتلا لامتالا ىلع مهتوم دعب مهثديو مهتايح ةدمرشلا نوصي يذلا
 |١ امهربغ لاق اوناكو ٠ رابكي رو هايفيت كلذ درؤا حون ءانبا مهّوابا مهملع ايسح

 دوام نبالا ناو يناقالا ثلثمو هرهوج يف دحاو ميظعلا هلالا اذه ناب نونمؤي

 | نمل أم ىلع ةلالدو نكامالل اعنت ةفلتخم ء امساب ىتحل ناك ثلثتلا اذه نال نم

 |١ «سئوحو تومو نوما سيامت لما دف. ةيهولالاو توربللاو ةردقلاو ةمظعلا
 1 | * ساتوعاو نوسو احاتف يهد ميناقالا كثلغم اًدحاو لا سقم | لفمهاو



 (١هو)

 | جورتو "الاب هنبتساو هونت :نيذلا رشعدحلالا هلاققد لع لوالا | ١
 1 8 ةنيبوتل ؛ كلم: يم ةلا لن 3 .[.ةئبا "تاياشب | ْ

 : 0 هرمعتسم اقا دولا ىلا فلا 50 نجاهف د َ

 ةنبا اركجا تن ةامشلا هتمعب جوزت يذلا سواخين ةفيخ سيماسب ||

 اهب راسو :ةركاشع زهج يب وتبا شرع ىغ لوطملا نفق بانيناش ||
 مق ددملا كلذ يفَو نرخ نود ةاررتم ظ ل هنالةيبوتا 2 نما ظ ١

 فلاب ةيوثيا دلت ذخعاو فييتسلاب”رضم'لخشو يئسزاقلا زييماك ١
 'انيطحخاف سوي زادرنالا لَو ىتح كلذ ىلا ايعادندجي مل هناالا مما ا

 ةقوا 54 ضو تاوئتن ثالث لك ه هنلا: رب هناع اهللع نضرفو َ

 مافلا:نم 1 هو سونالا بشخ نم ةعطق ٠ ٠” بهذلا نم

 ةعاطلا ريث سوبراد دعب ,تعلخ ةببوشانا آلا جونزلا نم دسع هو |

 كلم يذلا يرصلا ستيجروا سوميلطي ناريغ اهلالمتسا تعجداو ||

 | ةسدع مقاوم لعب نكشف و ةرارج شويجب ةيبوتا مه + 4ا/ ةنس

 | ضيبأ رغم نم شرع لمعي رمأ دقو اهنم يبونلا مدقلا متث:نمالا

 اا الالقتسا ةيداوثلا نركلا هذه دعي تذخاؤ هراضتثا ”هيراتدلغ تك ١

 ثاناثكلاو مارخالاو لكايملاكة يب وا راثاو اهولخدي مل نيينامؤرلا نال ||

 يف ةرهشلا نم اهموقل اب قطنت نالإ ىلا لزت مل سويس اههضو يتلا |
 اوناك ةحجامو اكلم نيثالث. مدا اهف دجو دنقو ةرباثلا رصعالا ١١
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 اا لدن" سيلسلسل يف تدجنو ينل .ةباتككاو مهب ليكتلاب مآ ًرفاظ
 َ هل ناف. يرمعلو ٠ نيب ب وشدلا خم هماَياَو يبه مراه ثرح ىلع

 أ شرع يقارن الو ..ءاَمَدَقلانييداملاو نييلبابلا ةلا لثمتب نيبعشلا نيذه
 || مهكراشو نابتصملاىلا نوسوتبالا داع يناثلا_سيسمعر رصم يف كلما
 ا( ةونجلا.ة وقلب عوضخلا نا مهمجري نا ىلا سيسعر,رطضاف ةب لها

 | 'تدادزإو تافتنسا مث ةدم ةلاطلا هذه ىلع .ةيبوتيا تلظو تادعملاو

 ظ هك همم نم يرصملا ةتننرم اهلا جاه: امدنع 141 ةنس يف ةوق

 اة نما خرا: ,يلازمالا: راص“ حا كوالا اهيلغأ.ىلاوعُت تذخاو 7#

 || ةيساوهرصم لع محو تاذمملا دعو شوبجلا ادشحنل ئشوكلا
 |(! مث نيسطسلف ىلا :غلب نتخ وطسب لاز امو اهناكحس لذاو 4"
 | لضوو اهنلع ىوتلباو وكان . اممهد ىتمي اهلالقتسا: يلا رصم تداع
 |١ قار يف تدجو ياا ةباتكلا كدت 6 ةيدوسلا رخاوا ىلا هتاحوتف

 ١ ناك تيب ناغنلا» نم ليلق دعبو . ةيزإلبا هل ئذوت :تناكةنروس نا

 |( اهيلع ريظتساف,؛ بيزا شويج هتمهذ:رومالا ةمزا نع (ًضناق اقاخزت

 أ ثعدعرتتا .شوجب اذاذ اهزثا ءامتقال ةفاولا ددغلا دعب ةك نم ذخاو

 1 ارجدف نلانعقلا ةخاس ىلا ناشاذرو نرإلا قوس تساَعف ةمداق

 ا .ءارو ام ىلإ نوبروشالا نطصوو <79 ةنس:رارفلا ١ اولوو نوس ؤتالا

 || هرفاضف' يتضازالا .كلت نم مهدرط ىلع اقاهرت لمعف تالالشلا
 :١ سوخيتماسل فظل هللا نطيق +1 ةئّس ينو ةهبنه ٍدعب جهدرطو نامزلا

 1 جيا --
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 فالا ةثالث جيلا لبق رمجالا رجلا اوزاتجا زابحلا يفاوثكننلا ا

 ةمقاولا دالبلا تيعدو ةورمو ةيبوتيا يف مهضعب نطوقو . ة ةنسأ
 ةيقيرفا لحاوس يف رخالا ضعبلاو شوك دالبب ىلعالا لبنلا ىلعأ|
 جوفزلاب نويلاهثلا نويشوكلا طاتخا الو ٠ نميلا لباقم بونجلا ةهلا

 نييشوكلا نع مهسنتا اواصنق مهدئاوعو مهتافص تطاتخا نيب رصلاو
 اوعسوف مدقتلا لمدس نوجهنب كاذ ذم نويبوتبالا ذخاو ٠ نيدلصالا

 ىبنولا عماعم ضوخ موج اودوعو ةلصاوتنملا مهتاوزغ زعل مهد ا

 داق ارو نييرصملا نيبو مهنب كلذ مقواو 8 مهتوق اوززف
 ىلا ءامتلالا ىلا اورطضاف نويرصملا امف لذ ة ةيومد برح يلا

 يناثلا لالشلا برق اهونب اونك مق 7860٠ ةئنس نيتنيصح نيتعلق |

 كنأتساف فلاتلا نزاترسوا ىلا كيدرصملا سا راض نا ىلا لبثلا نما
 اثدح ةدوجوملا راثالا لدت م مهعضخاو نيس وتالا لع ةلمخا أ

 بركلا هذه خيرات نييرصملا شيج دئاق ينيما يرض يندجو دقو |

 نييبوتيالا نيب .برح تبشتنا يلايرام لاق ةيبوتيا ىلع هيلوتو |
 برح يف نييفونيما دسي ملو .٠ رشع عباسلا نرقلا يف نييرصللو |
 مهرهق لوالا سيزومتوت هتفللخ نا ريغ ةدايسلا لك نييبوتنالا ||

 ةريزج هاجت لينلا يفض ىلع برألا هذه فصو شقتو مهب رفظو |
 رشع مالا نركلا يف نايصغلاب اورهاج نييبوتيالا ناالا!سوبمو |

 مهدالب لخدو مهرهفو مهعمتف أقان هشوجب يه مراه مهتاجف
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 ايف رداقلاو تاّيملا ةماتحم روصب ة ةشومنم زيلاهدلا هذه ناردحو

 موهغلاو بطلاو تامسلطلاو ءايهسلاو ءايميكلا نم طبقلا ملع زومر
 شرف اهناكح ةراجحا حاولا نم اوحكسو لاق. نا ىلا ٠ كلذ ريغو
 'روطلا ةئيبكح ةييرذلا ةنبصالاو ةسدبلا ريؤاصتلا هيف دحاو

 ةريثك اًراثا رضم يف نا ءاهجراخو اهلخاذ ف كلذ ريغو نيسدالاو

 ١١ فقاوال نكميال ةرباغلا اهتمظعو ةقيرعلا اهتمادق نع برعت ةعيظع

 || اهيلا ا لالا انازتجاف فاّملا اذه لثم يف اهدار يقوتس 1 اهيلع

 ةضرات ةعل

 ش ةيبوتنا يف
 يف اهاصاو رصم يىلونج ةس رفا يف ةعدق ةكحلمب ةبوتا نا

 تثعسو دقو ةيورملا ةلودلا دهع يف اهتصاع ةورع تناك رانس لهس
 رمخالا رخل ا نيب ةمقاولا دالبلا لك تمعف ىلوالا ماثالا يف اهقاطن

 اعمر تذخا مكر صمو ةيبل ىبودج ىلا ييتناتإلا س :اقوالاو

 الو لظ يلاهشلا اهدح نا الا نامزلا بسجل دحتو قبضت

 ١ ءارصعب برنلا نم نومدقالا اهددح دقو رصم نع ناوضا لالشب
 ةعقاولا تاعطاقملا/ بودإلا نمو ساروباكسأ هني قرشلا نمو ادوبهب

 || ضيبالاب قدزالا لبتلا ىقتلم دنع ةثيدخلا موطرخ ةنيدم قوف
 دعو هتطاسأ سويراد اهعضخا دقو ٠ناوصا لالشب لاهشلا نمو

 |١ يشوكلا لسنلا نم ججارلا يف اهناكسو .نييبوتيا دوسلا لك ناؤويلا |
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  0عيبا يذلا نيم مهدخو مهن نويزصملا رفقا املاط او عضو ْ

 ل لا اسر بس ةناتريملاك ةدالع ةريطخاّلاعا 1

 َ : ا 3 ةقاث با و ةدإب ميما ىبرب ركذلاب يرحوه امو

 ١ يهو ةميدق زاثاو موسدو فيو الحا لينلا نم يقريشلا فناجلا

 ١ ةكساما دهع يف تينب اهنا لبق سيريذوا:لكيهداثا نقلا ىلع
 | تبسلاو طيقلا كولم .دحا:شويفانم :اهينان نا يزيرمملا لاقو ةكولد

 ١ ردصصلاب سانلا ماعا نم ةئبكلا ءانا: نم لجر فن ناك هنا اهنانب يف
  1كلملا صاف رحب رحبسلا نالغلا لع ناك عاسلاو جيسامتلا ذخأ , مهرصإو |١

 مهضعب معز ىلع اهانب دقق قبلا اماز ابلا لوخيو ةئدم هل يبن نا ظ

 نوهيثلا: يداق ايف نتكو هدمب ةبتالا م ءالل اثم اباعجيل ايرنود ظ

 ءاكلو ءاننالا اين درب اندرو مه رخافمو لايجالاو

 ١١ رصم لدا ىلع اوضق مهنا مهرب نزف تين اهنا يزيرقملا لاق [|
 | نان نوكك مهضعب لاتق هيف اوفلتخا مهنكل نئارتب هتقف لبق نافوطلاب ||
 اولخعف :ءام نوكب لب نورخا لافو ضرالا هجو عمج ىلع ام قرحتف ا 1

 | يف نومكحي نيذلا.كولملا نوص ابيف ناكو نافوطلا- لبق ىنّرلا اذه

 | كمس .يف عرذأ ةبسحخ دحاولا لوط رمرملا رجح ينبه تناكو ضم ||

 اعارذ: 18 زمخلا .لوظ ةزراجم افومس نيلاهد ةعبس يو نيعارذ ا

 نإ ىلا غاسالا نم هريسغو دروزاللاب.ةئوهدم.عرذا ه: ضرع يف
 ١ ةراتسلا ديلا نا يوك ميا لع ام نياهذ لك ناكو لاق
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 اةناخب ”نوهاقلا ناكو . هتؤخا ىلاف اقع كاك ن اف هيب نم ركبلا ىلا
 ا 5259 و ماكحالا ةمزا نيلوتملا نم اًذدع رثكأ سلا نم كلما

 عيوام حا مانالا كال يف تناكف ةيرصملا مئارشلا اما . ةكلمملا

 | ىلع قدوم بردت نا هأسموب لاق هللا ءاش 0 أم لدعاو

 | اوققوف ٌباسلاو ةسدنهلا ملعب نوبرصملا رهتشأ دن دقو .نيدرصملا ةمكح

 | نورخالا ذ ذخا مهنغو اهبجومب اوشمو اموي ك0 ةسعملا ةئسلا نا لع
 ا داسجالا ايم ' يتلا ايموملاب ىقوملا ماسجا نوطنجي نوي درصملا ناكو
 | ينلا ة_يلظعلا تادانيلاب اوزاتما دقو . الب وط انامز دابسفلا نم ةملاس
 | ةزيهشلا مارغالا اهنم ٠ ةميسإلا بوطللا تمواقو مايالا ىلع تطس
 ا م اهمعبضاو ةهانب ربخت لازث الف ةمئدبلا لككمملاو

 دماوُغ 1 نالا ىلا ل ل اروصقو لكاه ديعصلا يف سانلا ظ

 ا انيس خرا الا هزاثا ّقبت ملصق رظنلا شهدي أمعو ةريثك ليثاقو
 / لججاب ةنادزملا ةتهاشلا ةقورالا نم ةعبراف ةفاك ةمظعلا لامهالا

 8 تاوبال ربامكي م مرلسا ةديظملاو لوما يباب نيدحلا الك ىلع ةئيزلا
 | اقل تاهدزإلا'ىدحاو + لاق نا ىلا .اهتمظمب راصإالا ريحت ةمبرا
 ١ لك طيحادومع ؟* ىلع ةمئاق ثناك خذإبلا رصقلا اذه نحص يف
 ااهنتر تالسم ابلاغ .ةبسانتما محلا يفأةلبامم هو امارذ ١؟

 | اهلا :لغ 'ناولالا تظفخو انت اهكد ىلا مطتستا لو راصعالا |
 ] 'يف لاق. .اذهاانموي ىلا ريبقتا نجا القلج/ تلسوقلاان ءاننلا اذه يف
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 ازاك نيزينك مهم نال ققامنتلا مهكام ماظنتاو مهكولم ٠ ءاينا 1

 مهنمو ةفلتع :ةثكما يف وا دحاو ناكم ف داو كفو يف نوكلمي 1

 رصم ةموكح تابلقت ىذ انزثا دق كلذلو ٠ ةريثك ٠ ءايسأب ىعد نما
 . ناساشو هلو نع اذخا .:

 ةنعارنلا ضم ليلا ١ "در ْ
 م ق 149 ةنشاوحن يف تأدتبا نابت تينت * ةيئاقلاو ىلوالا ةيكللل ةالسلا

 فثروفم د0 ود ا

 تدتنافا 2 91

 5 تيف.هام هولا 0

 كريو ايد يروا 1
 اا دال ب

 تير + أ 44 4

 نان كود3 6ك

 1 5 تأدتا ناباث 5«واذو ,١4 ةكلملا ةلالسلا

 5 كشنات 5 س2 حب

 تيسابوب ا
 فيما 1

 17 ا و 0 1 2

 7 7 ويرحل هسا علا

 00 57/7“ ةننس نم نياغوتلا ةمركللا |

 +97 :ةنس ىلا:١/17 ةنس نم بتم هس هاك دمام لالا ٠
 3 2 ب يحمي كاستل مشا نقع تن ا تس
 ١ ا تي سس
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 ظ مهبضق ًاتنمعاو نيرا زا انتمي: زيبماك مهعبتتف ئزقهتلا اوذانق أهب
 ْ متجاو ”نسلاربف ةلالثتلا' هذه كلولم نم كلاو الا“ اروع ا دعو . . مهب

 | هبا فاخن هاو هلق ربكحت نشل ينا ترغارفهاؤي ةيزضلاب

 | يف :نينروصلا لع بلغت هنئا.ستودوزيه لاق“ يناثلا سيئاس
 | ةيرصملا ةكلمأا ىلا ةيروس مجزا هنناو لو دمص يف ةيارحجت ةاوم

 اهنم“ اومزهتاف“ناوزيقلا منن نئزجب ثنب هكحلم ةءابن يف لقو

 ا موتلتف دان دمي :نشساتا مهيلا لس لسراف هيلغ نانصملاب اًورهاجو

 كلمن تحاص الا دونما نم ناك اف مهكلل نيؤصاز مهذيعبو

 هدولجب رفظف هيلا : هب ثم. نم انزاغ عيب ذاسو كلذ ىلا مهبااف
 ظ 7 ريلتغ هنو "نسير بف 'رساو " لفسلا' لم ةئيدم دنع نابل
 | 0 7 اقنحا هتتاماو هتذحاف امل ةميلستي الا لقت مل علا دونإلا

 / ةيدم شب يف سرزوا لكحيه يف 1814 ةنس دج دق
 اير لودساج لوادج'سوعنم اهنف دلو ءالغلا رصم يف ةعدق

 وهو ةتعازفلا 'لوال نم ةرشع : ةثماعلا ةلودلا ةلالتمب ىلع ئوتخي

 | ياو ىتا نيود نا.الا ةيفياغوريه فرحا توتكم

 ' سوح كوايج سوسنلا 20 الود فا دجوف نكيملا كلذ

 8 ذو .اسيزت 4 ىلغ 'يوتخحيو ةراكس لودجو -لوالا نم .لكا وهو

 "نم اثدتنم عباشتم دن ع ىلوالا ثالثلا لودلا كولم: ذادمت
  لوادج يف هلع لوعي انم دجوي ال ذا ةقيفلاب خلغا هلو شوتبم |
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 تقولا كاذ نمو زبخلا اهانعم ةيحيرف ةملك اهنا تفرع ضحتلا ديو ١١١
 يناثلا وخان هنباهماخو ٠ مهتما نم رثكأ هذه ةمادقب نويرصما ٌرقا |
 دولا دنجو شويا دشحو هدلاو تاعورشم منش 1١ ةنسا"

 تارفلا ىتح ةريثك ءاحنا اهنم خودف راثلاب اذا ةيسا ىلا اهريسو

 هذه ترفظف رصندكو بان ركاسعب ةيرصملا شويا تقتلا ثيح ||
 نيرساخ نيئساخ .مهاقعا ىلع مهتدرو ةلئاه مقاوم دعب نيب رصملاب ||
 ةبونأا.تالب ازغو <01 ةنس نسماس هنبا هفلشو ءدوسك انم لك ||

 ةنباب جورو ةكلمملا سيساما بصتغا ه94 ةئرس اهم هدوع دعبو ٍ ٠

 نانولا ىلاؤو :ةشيللا ازغ سوخيتماسي ىبس دلو اهنم دوف سيماس ||:
 سويتماسب هةلخو . تالالشلا برق نس ةرب زج يف هسرت دجو دقو ١١
 ةلالس نم كولملا رخا وهو هتان ىدحا نم نسماس دبفخ كلاثلا |

 ةرات نوثنام تسرتف يف نيخرؤملا ضعب دنع ىو ةيواصلا ||

 | ماب ينإبلا ىلع موسرم هنا الا سطينيماسبا ىرخاو سطيرقماسبا ||
 لاز ةنعارفأا 9 نا الا هنع اًنيش ميراتلا ركذي ملو سوخيتماسب ||

 ةتسسا ىوس كامي لو همايا يف متاود تضمناو هدهع يف رصم نع '
 ىقتلاو ةرارج ركاسعب شروشحا نب زيبماك املالخ يف مدق رهشا |
 ركحادع دئاق شروشجا نبا لاتجاف صم برق ودبل: كسب
 نم ةدوبعملا تاناويلا هركحرع ةمدقم يف عضو نا يف سرقلا ٌ
 عاّمالاو اهتماب كتتفلا ىلع رصصم شوبج كاذ ذا ارت ملف نييرصملا |
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 ا ماكل نكاماب مهصخو هذالب ىلا بناجالا لوخدل الغم ناك 1

 | مهم موق او نيانوبلا ةلزنم مقرو هاناعر نيبو مهنب ىوسَو

 | نطضاف كلانه اونطوتو ةبونلا ىلا هدونج ةداق ضعن .برهف صصانملا

 ١ فاعم ينان ونهو ٠ بناجالا دونإلاب هتيماخ ززمي نا ىلا سوخيتماسب
 ظ 0-0-2 الل ريكا نواور ناد كيش زوم تلو قييبا لجملا
 (أ يف: ةحلالل هتمدقت مدسقي نم نا تأبنت تناك فول ةيبنلا نا نع
 دبتسيو هئاتفر ىلع بلغتب رشع ئنثالا كولملا نم ةيساحن ةعصق
 | دكا ىلا نوزوكذملا ءارثالا بهذ مداقتلا تقو ناك املو مالا
 ىتلا تهذلا ةينا نهاولا مهانف هف ريخالا سوخيتماسإ ناك افص

 |سوففش اا عزنف ةب نا 11 الا نكت مو مم داقت كولأا امف مدق

 اهب تتش هاقفر يواسي هتمدقت اهيف مدقو هسار نع ةساحنا هتدوخ

 | هافتم يف وهو ثعبف هوفنف اهرما نم ناك ام هؤاقفر ركذتف ةوبنلا
 نوجرذيتس سماه نم.الاجر نا هتباجتاف الاخت مقوت اع ةيبلا لأس
 5 نا كلذ كعب ناكو ةودلا ماغاو هن دعاسمل نونأو رجلا نم

 .ةندملا ىلا اوهذف رضم ءىطاوش دنع ناصرعلا نم موق ءاوبالا

 2, .يخماس مب ىرد ذاو ةساحلا مهتحلساب نيحجدتم ةبدرقلا

 هيا ةفرعم يف فغر هنا لقو . هادعا اورهقو هوبلف مت ”دعاسم بلاط

 ”ناكم يف املومت امهتدالو دنع نيلفط عضوب را مذا اق مك لل
 ْ سكي يه اهاظفأ ةملك ل واو ءامض ءاشرخ .ةأرعا سانلا نع درفنم



 ع

 ضم لغ طفت ةيبوعا 0 نك نقي امهدحم 4 5 ١

 ءاس دفف هفلخ اما: نيبو نيوبماا لع يب دقن ام شم

 مظعالا نوما نهاك طلستو همرذ.كلم شرع لثف ةنعرلا يف هفرصت

 نا ىلا مهتولتس ةتساظعو مهتطلس تدتماو رصم لك ع ةؤافلخو َ

 هلم ايظع اًمسق ترمدو دالبلا تخؤدو نيراخنس بايع تن ءاح |

 ةموكحملا اهئلذتو ىنضوفلا ةموكتملا هيف دوت "نا ىلع هتلمتو
 بغت ىتح اهتدم لطت مل هذهو اكلم رشع ينثا نم ةفلؤملا ةيكلملا
 مالسلاو نمالا دطوتو كلملا هل تتتساو لوالا سخيتماسب انييلع
 8 يشدحلا وكاباس هلتق يذلا لوالا وخان نبا وهو 34 ةنس

 ل تي ع مث ةيروس ىلا سوخي“ماسب ْ

 ةدم فو دالدلا اوهاقت نيذلا !دوهنلا رشع ينثالا عم كلقو هدالب |

 ةهللا ف ةمقاولا هتثالو ىلا هوفنف هتمكحو هلاعفاب مهنع زاتما ةريسل
 نا كالانه هل ىنستف طسوتملا رجلا ءىطاوش ىلع ةيسرنلا .ةيلاهثلا
 رئااشلا [اًقهدهاقفز عامس لع انر امو نيينانويلاو ناسةيليفلا يلاوي

 ةنم نروكجذملا هباعصا ةطساوب م رعدف هب را ىلا اومدق ىتح ا

 ةدمعاو ارط راثا لزت ملو تاحوتفلاب أدبو ةطاسلاب.دبتساو ||
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 أأ لكبلسو ماعبخرب رفظو سببت ىلا رصم كلامم لك مضو ةميظع
 ا نيعا يف قري مل ملا اذه نا الا :هايسوب لاق < ناهلس هيبا.زونك
 .« مالسلاو ةنيكسلا ىلع اوداتعا مهنال رمل اخ هودعالو نيب رصلا
 | نهوا نم لوا هنا. مظملا حتقلا سرتسوزاس نع نك, اذملو

 ا ١ سيرتسوزاس ةروص لوب لكبه يف دجو دقو .نيبرصللا مئازع |
 ا | رهن دوغ ىلع هتروص لآ و سوثيس نبا ريبكلا نيسمر يا
 ١١ هناو هتكلمت اهبلع ميريل ةيفارغإلا .موسرلا عرتخا هنا ركذو «تلكلا
 || رداغو رحتلا ىعو ا امل هاو ةملالا ةداما ريهش لكته ةئام ماقا
 ١ ا ىعط نيذلا بناجالاو ةراربلا ةسيرف ةميظع ةورثل ةبرضملا هتكلم

 ا جتافنارام وعدملا هنال سا / ذا اهنم مق ىلع اوطلنتو مه راصباب اهيلا

 || وداوق دحا ف يللا تراثف مهتاراغ دصيو مهعدرب ام ةوّقلا نم

 ١ م رم نيدتتملا لع لملاو ركاسملا ديشج ىلا هتمه هب تداو
 ْ ف أدبو ةيلكلا معو ثمعبا ملف هل ةنس كيتماسب كلمو مهرهقو

 ا يف كيتماسب دهع يف نا سلو دوريه لاق٠ 5 جيداتلاب هرصع

 ١ | نوكلي اوناك اكلم رشع ينثا نم .ريهشلا هيتلا ينبأ عباسلا ليجلا
 أ دهع ذنم دهملا اذه لبق ناك همشلا نا تتبثا.راثالا نا الا ةيرونس
 هنا نظيو روبقلا دحا لع انوتكم هجسا دجو يذلا ثلاثلا احميفنما
 1 ا . نورخآلا رشع :انثالا كولملا هتاف همت نا لبق تامو هنتلا أدب

 ّْ .ليقا الأ هكلم نامز نم ىضم امه لوالا وخان كيتماسإ فلخو
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 برللا تراث ةرشغ ةثلاثلاو ةرشع ةيناثلا ةلئالا كولم نقامتو ماهناما | ١
 رفانتلاو تتشتلا ىلا هب تدواو دالبلا ناكرا تكدف ةينطولا |

 ةنسا نما نيمداقلا :ةاعرلاب نيقورعملا كوالا ظاستل لسشلا تلّهسو ٠
 مره هلاجر نم فلا ةيامثالثب يرضملا ةتينرم ثهذ مهمابا يف نيذلا |
 لع هقبس دق ناك سون ةنبس نيرشع اف يبو ةسوتا ىلا أيتلاو 0

 ظ ريهشلا وسكه كولملا ءالوه لواو ٠ ننس اي سوب وكش ةزيقملا 2!

 تاقنو 44١ه ةئس كلم يذلا ثلاثلانسظوط مهنم هوان هفاخو | ١
 اق مث . اهنلاقم نم نوعرف تالسمب ةفورعملا تالسملا همايا يف

 رصم نم مهجرخاو ١431١ ةنس ةأعرلا كواملا لع كفو سيزوما|'

 جارخا. مندو قانرق لكيه تالارخ يف ةيفيلغوريه ةباتك.دجو دقو |
 ١١ عباتتو ةرغاص ةّجعرلا باقد سيذومال تنادف نب ءروك ذملا كولملا 1

 لاثت بصن يذلا ثلاثلا سيفوناما مهنم هتلالس نم كولملا هدعب ||

 ةفئاخو هل دوجحتلا ىلع سانلا لدححو نسانت يف ريهشلا نونفا ١

 لاجر .ىلا نؤوشلا لكحو يئذلا ةتاحوتف. ريهشلا سيرتسوزاس 1

 صضوخ ىلا مادقالا لع ةممللا نارصاو اروقالا لمحو ةبارد يوذ '

 ةيقل للاإلا ةيدنجلا هلبق ةكلمملا يىنعت نكت مذا ىغولا كراعم !

 ايناكرا تدطوو ةكملا اعطلش تيصنو ماظنلا اذه ىلع تاففاحت 1

 دونإا ةرثكو: ةدسالا للص ال لدعلا: تماقاو ريبدتلا نسحم ا

 | اما مضخاو ةريهكح كلام تف [متاذ هدونجي سيرتشوزاس راسف |
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 ْ سمشلا لتتقاو نقلا تراثف ةمدقلا ةكحلملا هتومب تتامو تام

 ْ تامجيتلا ةكلملا سنزكوتين كلذ دعب مهيلع اوكحآمو ةلئاه ةلتقم

 أ لق خ ىلا عر اب ءاسقإب تراو كاجراك هادف كلا نح
 1 اهناكم ىلوث هنال دحال اهدس كاملا رمتس و اهوتاماو امموق اهيلع

 1 ةرشع ةيداطا ةلالشلا دمع يف مآ ٠ اكلنا نوعبس مون نيعبس ةدم يف

 ١ سلوبونيلبا نم اسرق ةريمهشلا سانت تيئبو نمالا دطوت دمذ

 1 هراثا لزت مل ةملالل رصم يف لكحيم مظعا اهف ينب يتلا ةهدقلا

 ١ ةكام ةصام تلي اهتمظعو سادت لاجج سريموه حددم دقو

 | تيقلو رثالا الا أهتم قس 0 ضرالا ندم عدبا نم تناكو رضم

 | فلو روظنملا ريفلا :هلالا نوئمال ةسدقملا ةنيدملاب دهعلا كلذ يف
 ١ ةيمنإلا ىلع اهيف ةيعرلا تظفاحو 7٠15 ةنس ةنعارفلاب اهكحولم
 ١ الو اهنع نودحيال مهكر ولم لوا دهع نم ةنونسملا ناسلا ىلع تشمو
 || يتلا مهئاضفب اورهتشاو مهسفتاب اهنع اوعفاد لب اهغلاخي ام ىلا ندوب
 ١ ما ثلاثلا ماهتاما. ىلا سمالا اص انو ٠ نيلوالا مهنابا نع اهوفقت

 | افلا هنف ناكحو كولما نم همس نم يهاسل زيهشلا هنتلا ءانب
 ا ةنادز».ةيلفس' ارلثمو ةبولغا ةريك ةعاق' رشع انثاو دبعم ةءامسخو
 أ نماسيلا لخادلا نكتب ال يتلا يشاملاو ةقورالا» فراخزلا اون
 أ كوللل انكم لمج يذلا هينلا اذه يفو اهناكس ةطساوب الا جربشلا

1 

 ش توم دعبو ٠ ٠ ةهحلاك ةدوبعملا ت تاناويلاو عيسامتلا نم نيثكح مْسو
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 يداو تنكس هلا ةسا لك امهصخاا ةديدع دب نم زصم

 صضعاو' ةمنظعلا زاثالا هبا يذلا سونيم ميئارصم ءانبا نمو ٠ ليشلا .

 ةنيدم يفابلا وهو يضارالا ةياّتسا لينلا ءال ديدج ىرجح رفجم
 لالا فيرجن :نعآلاو هنلا ةلشل: لع ةهفلا نسم ةفصام نتلقمال
 6-5 هن أ يذلا نارثلا نم رصم ضرا تصخو ٠ اهعرزو 0

 يف عمت تلا ةمح ادا راطمالا بسب فضلا نانا هناضيف

 نم سونبم :ءافلخ ارك تيدحرإ ةقرما ٠ ضن ثيح اثيسباو ا

 وهو: :سوباش كلملا شرع أوبت الو .ادش ليج ىتحااتل قرا |
 فلا ةئأ. مد ل ابق ميظنلا مرحلا ءانبب سما ةثلاثا ةثانلا نم ْ
 ةف.ةققمأا «نا نم مرح هنا.الا نيس نيثالث لمعلا يف اوماد لماع ||

 ايدج زم مازفك هوخا هفاخو . ئيدلا ءاسور: هلع اهركنا لامعال ْ:

 ا هب اديف كلاثلا مزمما اما هتوم لبق هقلو يناثلا مرهلا
 تلظف ايندلا تئاجم :نم مارهالا هذه 590 همامتالق تامو ا
 نيج ٠ ةرباربلا -شويجو مانالا درك 1ع ةز طل الموب وة 0 ١

 ةريجملا رفحا ةسداشلا ةلالسلا نموهو سرام كلملا ةكيزائطتما ||

 اهطسو: يف ماقاو هئاضف نيح ابق ليثلا ءام زارحال هعساب.ةوعدملا |

 ةعيدبلا روصقلا ىنبو هتارمال رخالاو هل امهدخا نالاثمت امهيلع نذومع |
 لعجو ةراهتلا قوس حّورو ةريجلا ءىطاوش ىلع ةفهاشلا لقاعملاو '

 اج كلما شرع ىلع ماتا نا دسو ءانهو شع دغر يف ةيعرلا |

 6 هوم انف
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 "11 نيملاوخا تبلتت انك فرم الئاقكلم ةنانؤتالم اهالؤ
 | ماسقا:ةثالث ىلا ةذملا هذه ميسق نم نم نيخزؤملا نمو* مهرومأ هب هلا

 أ ةرشع ةيدالا ىتح ىلوالا ةكلملا ةلالساا نم ةيدقلا ةكل.ملا يحصو
 أ ةلالسلا, نم ةناثلا ةكلمملاو سب عة. ة'س ىلا 50٠4 ةنس نم امتدمو

 ةنس نم تدءاذ .ةأعرلاب نيفؤورعملا كولما روبظ ىلا ةزشع ةيداحلا

 6 ثماد .ةاعرلا 270 يهدر ةعلاغلا :ةكلمملاو 1٠7١ ةنس ىلا س4

 ظ ةلالسلا كولم لوا نا مهذعب ىأراو هالا/ ةننم ىلا 88*17 ةنلس نم

 ا نو ةهلالا. ةدابع. بترو :ليثلا ىلع سيفمام ةندم ىنب كوالا

 || فرعب ءبكل» لوا نا لقو ٠ نوؤعرف مبا تحت هؤانبا هفاخو مئارشلا
 ١١ ةئس يف ناك هنا. ىلا ضعبلا بهذ يذلا سونم وه نيب 06

 ظ نوكلع اوناك مهضعب ةريثك كولم ميقأ دقق سونيم دغب انها ميري يع

 || قفسلا رصم يف سيفمامو سيث ىلع مهضعبو رصم- لكح ىلع
 ٌ اندم يف مهضعو أب ايلعلا ربهم يف: نساستو نيتناغلا يف 30

 | ةربابج لامعا خيرات نا ريغ ني ريكك كولا. مضاوعت تاج ىرخا

 ا لزللا نم رقك الا قت مكر دل ةشلاو_ نين رام ةريجتو مارهالاو سيفمأم

 ١ قدصلا ىلا ترقالاو هيلع لومي ام اما» يسما لبق نيرشعلاو يناثلا
 قرفت. دعب هنا نيقداصلا نيخرؤملا:نم ريثكح هيلا هذ ام وه

 | ياا يضم ضرا نكسو ةشبخلا با سيش وخا ممارصم ءاج.رثبلا
 1 ىلا" تدمذق يلا نغلا ن* مه نم نييرصلا نمو ٠ همس تعد



 (وسال) ُ

 نهرب نانويلا اهبلع ىلوت نيحو٠. لفسلا رصم يف ”7و ناوريقلا َ

 ٍيفاكو ىلمسولا ف “واي أيلعلا رجل ١١ اتم ةمظاتم ؛* ىلا

 ةينامورلا ةكلمملا نم القا تدم يسال عيارلا ليجلا يفو ىلفسلا |
 ' تاعطاقم < ىلا مدق

 للا ا ضعب الا انل ظفحي مل خيرات نا...

 لضي و اهباهذب: هراخا تبهذف مهدهع ماقتل نيلوالا نييرصملا َ
 تدتكو ليثاهلا لع تلضو يتلا موسرلاو راثالا هتقيا ام الا انيلا ١

 ةراضح. بوعشلا مدقا مه نييرصملا نا مامن امو ةراجملا لع 1

 لع نيفكحاعو مدقتلا: نيذخا دور دهع يف اوناك ةورث مهعسوأو ٍ

 ةئس هايسوب لاق. ةكلفلا دصارملا اوماقاف فراغملاو مئانصلا ناقتا ١

 مهدالب اهز دقو. نيينادلكلا دعب ةددعتملا ةملالا ةذاع اولحتلاو ؟ هر ا

 هايم تدسإ ةورثلا نابسا نب يف رفون ام رهزاو عقول نسما ا

 يراجم اهنم اوبعشو يكل ريهاشم دحا اهيراجع تتر يتلا ليلا ||
 ضرالا ةرابضنو لصخلا اهنع ناك ةريهك ارت امل اوحتفو ةديدع |

 شع ةيناك صم يف 0 لاطيالاو ةملالا نا نويرصملا عز - ٠

 ءاج ىتح رشبلا مول نولكحأب دبعلا كلذ يف اوناكو ةنس فلا |
 ٠ ريعشلاو معقلا لكا مهاعو ةيبقلا ةداعلا هذه لطباو سيديذوا ||

 لثو تاير معز ىلع م ق 60٠ 4 ةنس ملاو كلك سونيم طلت مث ظ
 ةنس فالا ةعبرا تماد ةدكحملا ةموك-لا ناو. ةنهكلا نا



 أ (ومو)

 ١ ضعبلا دنع ةرخأتملا رصعالا ف ةليعدسم لت ةراجحلا نم 2 قتلا راثآلا

 | كتناك اهنا املا اوراثا يلا راثآلا كلت املس ولو + املا جايتحالا مهداق نيذلا

 ١١ نم لكو .اهتاثثا يف اوغر يتلا ةدملا ىلع لدي اهيف ليلذ الف ىلوالا لايجالا يف

 | دوعب سايقلا نع ةجزاخ ةيوط ةنمزا تاشال فاعلا اذه لثم ٠ ءارو دج

 00 1 1 مهولا ٠ ءادنن يف (ظاخ نيذنلا رفص

 7 كم
 7 ١من

 سماخلا لصفلا

 ةيبوتاو رصم يف
 ةضيراث ةعل

 ا رصم يف ظ

 أ فوياقتادخج لينروتلا ريغ كا الامش انهدحي رصم نا

 ا 1 رايح اهؤاوهو ٠ ةسرعلاو رمجالا 7 افرشو ٠ ادبل ءاروص

 أ 2 يراخلا ليلا رهن ءام نم ىفست ١ يحهو ة ةيصخ اهضراو

 ا لاهشلا يللا
 | رصم مهضعب :اهاحو ٠ ةي نم 5 رصم نومدقالا دع

 || ةشيحلا اهتم ءارلعلا ئضازالا نوعسلل اوناكف نانويلا ةبنك اما : ةيب رملا
 | ناك ستودوريه لاق »ارسم لدا ةأم نم ىتش يتلا ئسارإلاو
 اني ةنا ىلا ةعبس نه اهناكسو ةكلد املا نوع صم ِف

 أ ريش ةيرصملا تالجلا نا ريغ ٠ ةعطاقم 5 ىلا ةمشقنه. تناكو

 0 انثزلا :نم ءىدتنت اءلعلا رصم يف ”؟ ابنم ةعطاقم 44 ىلا

٠.٠ © 2) 
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 يه ةيماسلا ةغللا نا عم روكذملا نمزلا زواجتن كلاما هذه ناكس نع تباث ليلدب ||
0 

0 
27 

 2 ليك
1 
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 كايا اهلمعتسي . ةملاس ميراتلا نمز دعب ام ىلا تلظ“ يتلا تابءالا نم

 امع ضعب ىعدإ ام اذاف قربك ةمضا تاذ ةديدع اروما انل تاظفحو هبرواحمو

 09 اك مذقلا تاثال اليلد كلذ ناو زومدو تاياكح نم لكايما نع لقن ||
 يف انشجبو. تاباكسملل كلت ىلا :انرظن اذاذ .الالز ءآم هنظف دعب نع ابارس ىري 1!

 ةقيقملا ردب اهئارو نم انل ىلت ققدم ثحبو مكصح رظن تاطسفسلا كلت |
 نافوطلا دعب نمز. ىلا طخنت اهلصا لئالدب يعف . كلاملا امالظ الحمضم |
 اورحاشب نا يف اوبغرو اوهيز ام اومتز نيذلا اهفلؤم ططشو اهعضاو جواب ريو ا

 ةما هذهف ٠ اهودءتي الو اهن مهواماع آلا اوهقوت ادادعا مهرب ةمادقلاب مهريغ

 مهوذح وذحت نا اهل نع اهفلس نم ريظاسا ىلع تفقو.نا دعب نامورلاو نانوبلا ا

 ةليوط ةنمزا اهتأشن لصا ىلا تزعف |(
 تافاشتك الا. ىلا مهيدداجيو نيينانبللا ةمادق تايثا يف .اودتتسا نيذلا نا

 نالا ىلا ةيقاملا نانبل رياغم يف نانسفالا نكس راثا نا اولاق خيراتلا ةقباسلاب ةامسملا ||
 لدت ةنهدق ىرخا ماطسوب ناوصلا نم ةمونسما قريت لا ازالاد ناك كلك 1

 تدثي الو اهلا اوزاشا يتلا ةمادقلا كلثت نع نفربي ال اذهر اًدج مدق نمز ىلع ||
 هاله تناك دقف ثحابلا اهدنع فش ةئيعم ه2 ةدمال ةراجمل رصع نال اهادبم |

 شحوتلا' هاسننا نوكي خا ىلا :سعش نمو. ىرخا ىلا ةهج نم :لقتت ةعانصلا

 55 ايم لازعتتبا ىلا جايتحالا هداقو :ةقافلا هباتوا وأ هيلا جاتحي ام عاتخا |
 لست نكمي الو ٠ ةربتعم ةلاح ىلا دوعن البس هل هللا ضيق نا ىلا همزاول 5 ا

 نال ةهد رعلا ةنمزالا كت ىلع الماد زون امدق نآنبل ُُق ناك ةراجحلا رمدع ناب 1

 لامعتسا نواهجي .ًاونوكي مل ةيرشنلا زكرم نم سانلا برقأ اوناك نييذلا نيينانبللا ا
 ىلا مهريفك اودعتني / ذا"نافوطلا لتنق تناك يلا ةساحتلاو ةيديدحلا نداغملا ||

 كلت نا ريغ نداعملا :لع ةعنص ميِسْنتو شحوتلا ىلا:مهديعت. ةعساش نكاما
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 | نامهضعب لاق دتق ٠ ةغلابم يا مهتمادق يف نوفلابي و ةليوط رصعا ىلا نوعزتيف
 | الءاوشاع مهنا انعريغ نع اولاقو ةنس ةئاغاث هنباو ةنس ةناّتس شاع مهنم اكلم
 ١ ن مهودحا لب كاذب اوضتري و نيرو الاك نينسلا نم افولا لب تائيم
 أ هلالا ةنهكت أس ىتددوريه لاق. :اؤاشنام ىلا مهلصا خيرات اومفريل ةحلالا

 || يف مهتنيدم 1+ ام دنع روص لكيه لكيم ا اذه ينب "ضرا يا يف لكره
 ظ امال نم ثينب هاو دوص ةئيدم عم يب هلا يفوباجا مق ٠5 نار ع

 | مياعن لجال مهريغ اهذخت# نينسلا نم تاركو فولا ةباقم يف لمح .اذهو
 |١ دهشيو ٠ 'ناهربلا نع راع ةثداحم مالك ةنا ذا صمالا هَ ةقضح ان تشل هكلو

 ١ هزيغ هدعو ٠ رضم لكايه هبف تننب يذلا .دهعلا يف ين لكما اذه: نان نابقو
 ١ أدب يتلا ةئسلا يفءةنا ركذي سوفيسويو ؛ خيراتلا اهظفح يتلا لكايهلا مدقا نم
 | كلاب 1101017 اب ناك نايا كاطع نم نبا يكون مارال ل كيب انه

 | ةنس يف ناك ناماس كلف ءديو ةنس 16 * روض سيسأت ىلعو ةنس ةرشع اتنثا
 | تينب اهنا ىلا: :نينسي تهذو 7 ةئلما يف تش روتض نوكتف م ق |

 أ اوقفتي ل نيخدؤملا نا ريسغ ٠ ةنس دعب ةيورت برخ نم نيثالا نيينوديضلا نم
 ١ امسح نيترع ثدنب دوص نك يني ال كلذ لك ٠ برخلا هذه نمز نييعت ىلع
 أ روص ةمادق نع بستن نم لكو ٠ ددجتلا يلاثلا اهءانب ركذ سوفيسوب نال انرشا

 ا ةمادقبت نادهش يناعإلا جنفلاو اهداكس تاديلقت ناف نيترم تينب.امنا هل رهظ
 | سوفيسوي .ةداهش ضن ال اذهو ةحصخ ةندم عومشل دهع يي تناكذا اهسدسأت

 ا 'تشالو ةقيقح رداصم نع ذوخأم هب. ىلا ام نال ىلاثلا اهئانب ىلا ريشي يذلا

 | ةدوجوم نكت ل ذا مهيدواجج  نويروضلا اهينرخاف يتلا دخلا نع ةجراخلا ةمادقلا
 | دوص نم مدسقا يه يقلا ل امبحو: قشممدو ادص ةندم ةذهو٠ ٠ رهيب ٍدهع.لق

 اصب 66 ديصحا يف نولرالا هب هيلع ناكام انل لثقو ًايلج انيرت.نالا ىلا لزت مل اهراثثو

 قل دا اح ايتن ان لقن نم سلو ٠ ىسوم هنبع يذلا نمزلا نود.ام يف



 وس |
 نأ 0 اهو رخالا اههدحا رظن ال اهيناج نع نالابيخ فقو اذا ثمحب ةسع | ا

 لها ناكو ٠ سزتلا نم ربكأ ناك اهدلجب سولف نم سلف .لكو اًناصح هيف 2
 نويفا وا لعب مرج مما تحن سودرفلا ةيح نودبعي روص ||
 كلمردا ةناكح ْش 1

 ىلا :نيرهتلا نيس ميوارفس نم اونا نيدلا ةدنع مص مسا كلمردا .نا |

 هل اماركا مهنب نوقرخي اوناكسف كولوم ةدابع.هبشت هتداع ثناكو ةزعاسلا ||

 ةبيناربغلا يف اهلصا نا ىلا امهاذ كلا ةيعب ةيككا هذه سونزاغ رسف دقو |

 ىلزالا. ةيلككا ىنعم نا ىلا تهذيف ريو اما «كلمردا ىلاتفقخت كلمهردا ١|
 سشرفلاو نيبناداكلا ةدادع كلذ يف ًايعارم ندهتلا ةدونعم اهب دارملا ناو ران اهنم ١

 || ةوق نع. ةرامع كلمردا.نا ىلا :نوستلور يرده رسلا تهذو . ةيكلفلا ماجالل ا

 ةيوثنالا اهتوق نع ةرانع كلمزدا عم ةروكذملا كلمع نا ايكةبركذلا سمتلا ا

 تدراوتو مهدنع نوهت لا رثكحو رك ةذام ريغ مناريجو نوينائبللا دعو ١

 نم رصع لها لكح دنع نهاذلاو ءارالا تنيانتو ىتش تاياور ىلع دئاقعلا |

 دنع فوقولا: ىلا لممالا لآ ىتخب تعسؤو .تاباكسللا تفلت ةتمدقملا اروطملا |!

 ةناكح لك لصا |
-- 

 رظ :

 رصضعالا ءارو ام ىلا. ىقتري نمز ىلع ةلادلا نييمارالاو نيِناعْمكلا معازم نا
 ةيلباملا ةدملا ند برقا نكحت ناو ةضحم ةيكفا يه ناسنالا دوجول ةئيعملا

 5 ملو تباث يخيرات ناهربو ليلد لكن ع ةيراغ ابنال ةبرصملاو ةروشالاو

 انفلسا امسح ةمادقلا يف سفانتلاو راذقالا رامضم يف 2 مهيرواجت نم لقاب |

 ةمادقب نورخت# نييقينيفلا نا ىلا ريشي يقيرفالا لوي نا لكتس لاق 2 ١
 نا ريغ باستنالا اذه مهنع هريغ دحا ردي ملو ةنم فلا نوثالث اهزدق

 نيبقرشلا نم مهريغ ىلا: ةبسنلاب .نيثدح اوناك ناو مهنال هب ىلا نييروضلا

 "وص وا, ج2 و تاو < يتجول جاو جند حيو جيمي ييجب» بحسم ني
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 : ا ةلع هتلا لسرا يفاسيدالا يع نا مهضعب لاقو ' ةروضلا

 يتاربعلا عش لا ىغدتسا ضربإلاب دده تشل ةيزوس كلم دده ةنبا ةدونغلا

 ةفيرشلا ةئيدملا قش قشمدا نم ةوببلا لصا“ نا نيسوب لاق ٠ هصرب نم هافشو ءاخ

 ماربعم ةباكح نا ميصالا ىلعو ماريع ةكلملا ةظساوب روشا كولم لضا اهنمو

 : ةءاكصالا هذه 52 .يروشالا حتتفلا دعب ةيروسلا دالنلا ىلا تاقن ةيروشا

 5 107 مح معي ف نانودلا"يمحرؤتم نم ريتك

 عمجي 57 هاقانتخ نما نيم نسخ دضبو ددهلا يف نشل يظ قيئفأ نا
 رهش يف ماظعالا كبلعب نهاكك رهظ ناك اذهلو اشع اهنم عنضيو نانبا بويط

 ا ويط هيلع قيليف يابو رارسالا لكم نهاككا يطغي كاذ ذاو تومرف

 .رينعلا كيتلف هنخانجم قينيف قد ودا قولك دنغو تاذألا ربنعلاب ةجو 2

 ' ايفو هدامز نم ةدلوتم ةدود نوري دغلا يفو قينف قرت بويطلا لعتشت

 ا ىلؤالا هتعيبط ىلا وعي ثلاثلا مويلا يفو ناحانج ةدودلا هذه تي يلاتلا مويا

 ظ 1 0 0 ' امكح لعفيف ةنس نيسمح دعب دوعن مث هنطو ىلا ريطنو

 8 1 ظ ميو زيه نندقلا داقتعالا

 يهل ثعبني اسهال يف ةنس فلا شعت ريط قيذيف نا ةوهيلا دحا لاق

 | نيل 'ىلا وريبؤ ةقع اق نقيل ىلا ةعيبلا نم جري ليلق دعبو هقري < نم

 0 ثا يذلا ذيحولا ريظلا ناك ةنال هللا نم هل تيطغا ةمانثلا هذهو لاق نا ىلا

 ا 70020007 سوتنقرم بالا ركذ اك ةمرخلا ةرثلا نم لكات الاب ءاوح ىلا

 5 3 ندع هاك

 0 لا (يلط ايلي نم فن ناك ةيح لكس ىلع هلا وه سدجا نا
 0 ورع مي لقوت ٠ اًهيسا ةمااو قير مع ىت> نانبل تاباغ هب

 و ضرا نادف لغشت ةثن نه كام ةرطم لهن يف كنق نصرا



)١١١ ْ | 

 رفق ناكم .ىلآ ع كبلِسرا نا نو ىلع لجتلا اهلمج يروس باش ||

 9 توما نم تظفح دف ةنبإلا اما ةكعس ىلا تلوحنو كلانه ةريجب يف تاغ ]ا

 فع اهني فضا اي تابقا اهخارص تعمم ا ةريثككا مايللا نا وهو تالا |

 ا اهوذغيإ بيلملا ن. طقن هديقانم اهلا لمجياهضعبو اهئفديل هتحنجاب 2

 نم اهنلأت_ مايل تينغ ل اخ ىلا هيفي انت م ىلا" ةنلا تقلب 2 ا
 10  مهنج اًودجو اوداع اك ةاعإلا ناتو مك ىلع مي تاتف |[

 ناكح الو ةيكنل تالامطصالا .رظان, امس لف اهينلم ممم اهرابخل] 20
 يا ماريعس اهامسو اهتنيرت يف ةبانعلا متا لِذنو ةنالا حرف اميقع لجرلا كلذ ||

 ا سل سيرد يدوس ماس نا قفا جالا نبذ تكردا نيد ةملل ا

 امس تدب يي ناكح ذا ماريعم ةنبالا ىلع هرظن عقوف تالبطصالا دقفتيل ىلا ا

 تابايه امه نينبا هل:تدلوف اهب جوزتو.اهس نم اهبلطف عئارلا اهلاخ هاسف |

 همم تيهذ يكللا شيملاب نايرتكأبلا برج ىلا اهجوز بهذ الو ٠ بسديهو |
 جوزتو هنس ربك ىلع نين امحاف فاعسالا ةباغ هترصن .ىلع نين تفعسا كلانهو |
 نم ماريع تناكو كلملا اهثرواو لملق دعب تام 9 سون اجب 5 اهدلواو امم 3

 كواملا نم اهمدقت نم قوذت نا اهكلم ذنم تحمطف لامالا ىلع ةماحم اهعبط ||

 هب مهترما ام يف اوذخاو نينويلم ءاهز اوناكو اهنكلمم عاتص تعمجمل ةيظعو ان ||
 تاحوتنلا ىلا اهراكفا تهجو اهتكلمم يف نيصحتو نيس نم ابلع تعا الو ||

 ةشدللو رصمو ةشديفو سرافو ةيسا دالب تحتتفاو نايصعلاب رهاج نم تخودف ْ

 ركاسعلا دور قرطلا تدممو لاسملا تقرحو ةعيدبلا روصقلاو ندملا تدمٌسو ١

 نمايندلا تالم | منا ةجيتنلاو يضارالاةياقسورب:الا عمل ةميظعلا ةينقالا تحتفو ١

 ىلا تارت ةنسيس : نيعبراو نينثا ةدم كلما شرع ىلع اهسواج دعبو ةبسحم ةسملا اهلامعا

 هذه ىلع سائلا اهديعف اهتفارت رويطلا نم ةماحت يف ءامسلا ىلا ترطو ةمامح |



0 0 

 #0 01 0 0 ولو تساو ا اهحتف 5 دعب ةنسأ يف دنع

 | ناكسو ٠ لابئادرس وه امبرو روشاو لباب متث هنا اولاقو :نادنس اهنم ةريثك"

 | لو ىيتملا لئاغلا نوب ناو طافت تاوشس سمج لك#.نومنصي نوي روصلا
 ا 0 راح اريح هل ماقا يذلا وهو يروصلا ليكره

 'إ 220 نونمم ةءاكح

 هنا دعم ل هنورت ماما بواشنا لتق يذلا وه ريا نيا نونمم نا

 ١ الوب ناكو .ةريهشلا ةندملا هذه نع.عافدلل اونا يذلا ةيدؤشالا .ركاسعلا دئاق

 هب رفظف ليشا نونمت لذانف هترما تح براحي فايا دي نم اعيرص لدنحت يذلا
 1 ةرج يف .هلافر اولعجو هوقرحاو هموق هذدخاف هربدص يف يساحا هفنس دمغاو لشا

 ا ردقلا نم تلان نونمم ما.نا ىلع ةباكح اوقفلو ةيروُالا دالملا ىلا اهولمحو

 2-5 لب 3 200 ةديدج ةأمح فناتساف اهنبا 1

 ٍِس 0 هنس 0 نولاك

 نيماريع . ةاكح
 | يسلك 8 ءدب يف ا اواك ىوتين» ليا .كولم نا

 م ج ىلع قشم د: لها اقرا انهار مايا يداق عم مهيواق يف تفس 5
 3 .الا نين ةلرام لوا اهوطعاو قسمد كلم دده تخا وا ةننا ستماريع“

 | نم نب تتدلو ةكعت مسجو ةأرما نسارب اهتدروصن اوناك يتلا اتقرد:نا [تاكحو



 جوج بج يت 7 سس م

 1 هده هاد دادس عمم ماسوع نتاج ع جبنا: سيفو هفستنشت» يفلط

)15( 

 موي قنخ قشمد نا. ليقو ٠ هل ماركا رمخلا نم انقز هنثك ىلع دبعلا اذه يف ||

 يف رمخلا هلا اهعرز ناك يتلا ةمرككا هسافب عطتق ةنم هتقلح ةناهال سنويد ىلع ||
 مدتحاو مغ رطفت قشمد لعف امي سيئوند فرع ذاو اماقتنا لاما روم ا

 اذه ءاقفر نم ناكو هل اناقع اح هلبسو هب .ىلاو ةكردا ىتح مرا رثأتو اظغ ْ

 مهضعب ىور اوسح سايئاب تيعد هب يذلا نابو نيليس هلالا |
 نويت ياك:

 هلا. ليق .ةفرلا ةي درس تاياكج يقالزكاثك لاه رت رع نوت نا
 امك هل دي نا ْي مه ةنلاوتم تابرض ريكألا هلالا نم :قياسلاب توضأ

 ىرع رفح اذكهو .عاستالا يف ةياغ امالثا _ضرالا يف متمف اهنم .هيقب اًقيع ||
 ألم ىتح عيباتيلا يخ ضرالا يف صوفي نا يف نمالا را دهج امذنعو يماعلا ||
 ل سفن وه نينتلا اذه نا نظو٠ نوفش هاب رينلا يعدو ءام ىرملا َ

 نيخرؤملا نم ريك كلذ ركذ نولبا نم

 ليكره ةياكح
 | ترق كلم نا نتينكتس لاق ٠ يروضلا لعب و لعب ليكره ىعديو ليكره

 ةيقينف لك هلا ليك ره ناكو ضرالاو صوع نب روهاذ نم دلو ليكره ىبحملا ا

 ةنيدم ىنب نأ دعب ليكحره نا اومعز روض سينأت بسني هيلاو الوط اًنمْذ |
 وهف ناكو 'قرشملا تاهجب لكن م هعج ىمحي ال شيجب برغملا ىلع فحذ دود ||
 - ةقارثو نانويلا دالبو ليبخرالا رزجو ةرواحلا رئازللاو سربق منتفاذ مهتمدقم يف ْ ٍ

 نايدا يف هتاكحر قاع توملا نم هاتامورب ذقنا ثسح هبوذلسو طيقسالاو ||

 | .ةيحض ايرغلا ذي ناك يذلا ةيلاطيا كلم انوف لتقو ةيلقص ىلع لمح مث.نانويلا ||
 بصنو بهذلا تاحاقت اهف.طقتلا يتلا اينامساو ةيربناو ةيلاغ دالب متتقاو هيبال ||

 ,ىلع هنم ىوقا هنا هل نيسيل لع براحو ٠٠ اندلا مول ىلع ةروهشملا هديماوع ظ

 . نم برقلا, مسظع لكبه هربق قوف ينب ثيح شداق يف تامو امملا كاسما

9 
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 ايفا اواعج .اذهلو ترتشع سفن اهنودس اوناكف نويقئيفلا اما ٠ وليا ميدقلا

 | تزاشع لكيه يف اوروصو ٠ نايقول دروا ماديص ةنيدم يف ادحاو الحيه
 أ ااندنع ضسإالا روثلا نا اولاق ةنرمقلا ةءرلا» اهوبقلو ةبروال روثلا فطخ

 | ىلا لابصو ققَح جاومالا قوف ةروك دملا ةبرلا لمح ةءةيننفلا فايزالا نع دي

 ؤ 30 اديصو روص تاكوكسم تناكو ٠ دوي زه معز ىلع تبرك ةريزج

 'ةبروا فاطتخا نا ستودريه لاق ٠ يزمرلا روثلا ىلع ةسلاجو ريبك باقنب ةفحم
 | ةطساوب غرا نم وي اوفطتخا نيذلا ةيسا لها نم (ماقتنا نيينانويلا نم ناك
 "نا يطنزإلا نافطسا لاق ٠ بورإللو نتفلا ةراثا يخل ببسلا اوناك نيذلا نيبقينيفلا

 ” ناشا كلذ ىلو نودبررس هل تدلوو ةيقرل ةحلا رركحا سوتنسكو ه اهفطاخ

 نم ةبروا:عم رجاه نودبرس نا معزيف ستودوريه اما سوديطسوغا سيدقلا
 نم مهسفناب اهوفطخ مهنا سوماس لها ىعداو ٠ اذاع مث تنركا ىلا ةيقيل

 |١ ءافتخا راكذتب نولفتحي ةنس لكن وي روصلا ناكو ٠ الاكيه اهل اوداشو ةيقينيف
 |١ ستودوريه لاق ٠برغملا ةهجن اهمساب تدمس ةلوجت# ةير تناكو.يدرلا.١آسملاب ةبروا
 / .٠ نامزلا كلذ ىلا مسا اهل نكي مل يتلا ةراقلا هذحل اهتسا تطعا اهنا

 ب اسف ياك
 || ةموتالا ةكللمملا ةضاع ابلعج ىلا اكع ةنيدم: سسرم وه اسرف نا لبق

 || هديبو اًنقاو اسرف لثق اكع تاكركسمو . هتطساوب تحض ايكةنبا هديموردنا ناو
 ]| نا ليقو. ةبلغلا» برامل ىلا ةراشا ةراثيقلا ىرخالابو سوديم سار ةدحاولا
 | 07 اكمل لوألا سسؤملا وه رونيجا نب انيك

 سويد ةناكح

 ال هنا ل 5 را 00011

1 

00 15 

1 

1 
 سانوبد نا

 لمحو هل نودعب نويششمدلا ناك اذهلو قاقثالا ىف 9 هيفا
 د

 | فق

 ا
1 
| 
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 هذيد ةناكح

 تربعف روث رهظ ىلع ةكار ة ةضشف 2 اهريغ ريظن ترجاه هدد نا او ا

 نافطسانراشناو ا ةنولا طرق هنف كيل يذلا ناكشتيلا تكردأ يع 3 هلا
 الرا تيعذو "نسومدق ة:طتاوو اهتطساوب تنثإ ةئيدلا هذه نا ىلا ىطنإإلا ١
 نرؤيدوصلا .ناكو ا ةيقينضو رصمو نانويلا قتال تنبااهنا مضسب لو. ةسدتا ١
 0 ٠ برغملا ةدصاقو وبلا ةكاز مهتاكؤ هناك وسم لع امموروصي نونرسصلاف ْ ٠

 ةلزاع ديم ثيح ةيراداو ةسما ىلا ة ا نم اهعم رقاس نئنومدق نا رودويد ظ

 نيرريمكلل قفركم لبجح ىلع ةنحاطرق 2 برقلاب كلذو نداعملاو مجائملل كجوم ظ

 هنتاحوتت 5ذ ظف#مي اهرواج.ام فو و ةميظع ةرهش هلو لوهتلا هلالا يسو |

 ةعساشلا هتاوزغ 1
 ةناليه ةباكح

 ةيوزت ىلا اهقوسلل سربقو لنج كلم .ةزانق اهفطخ ةنالته نا ناقول لاق 1١

 تناكو ردم كلم ينورب دهع يف لبج ةنيدم نم تءآج امنا مهضعب لاسقو |

 يهدر ةيقممف تاياكح ىف عئاش اهكذو ةلوحم ةيرا يهو رافو فنم يف دمت 1

 فورعملا سدقملا ناكملا نا ستودوريه لاق: توريب تاريبكح ىدحا نم !

 ناكو رادنتت ةنبا ةناليهل نظلا ىلع صصخدق قورب لكيه يف ةيبرغلا تيدورفاب ||
 سري هوهو ٠ تراشع .ةيرمقلا ةهالالا عم .اهوقفو دقو تسب اهنوحب نويرصملا |

 ةناليه نع ةنس ةئامالثب ةيورت برح دعب اهملظن يتلا ةباكسملاو ةيرق ةبر اهاعج |
 رصمو ةيقيئيف فايدا يف ةميظع ةرهش ال ناك اهل مارب نب سيراب فطخي ||

 سريموه هيلا راشا انع راع وه اداورت بزح يف .نانويلا هيلع مدقا ام لاخا الو |

 ةبروا ةناكح ا

 ةبرلا هذه ناو روص يف هريغو دفرص يف تدلو ةبروا نا نرفوكيل ربخا ٠
 اهجساو .سومدق تخاو سييموه ركذ ايكرونيجا :ةنبا اهناو ةيقينيف نم تفطخ |
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 ع 0 .. وب ةباكح

 ظ عيب ا لاق ٠ فنم ىلا اهنمو عرا ىلا ةيقينف نم تلحر وب نا

 يغب "يذلا مسالا اذه اهنودبعت اوناكنيينا راككا:نا 0 ةنروس احلا عيج يف

 ةيشرفا تاهج ليال ارضي .ةنالفاتس ةيدئل ةدلاو اهنا مهضعب معزو .رونلا ةيقينيفلا

 كلم دنع اًريسا سوفابا اهنا تدجو ثنح لج ةنيدم ىلا تداع اهنزح دعبو

 ْ' نيييافتبا سيدقلا ركذن اي سسيا سفن ابنا رهظي ام ىلع يفو ٠ ٠ ةندملا هذه 0

 .وصم ىلع نوفيت كلم يف ةيقينيف ىلا:تداع اهنا. ىلا سوخرطواب راشاو .نايقولو |!
 مث دالب تنكس دق وب نا نودقتعي نونائبللا ناكو :هزاسكتا دعب: اهلا تداع مث

 ١ نويقيليفلا ناكحو. ةنوعلا ةريجب 'ئطاش ىلع ينبملا اهلكيه كلذ .ىلع لدي امو
 | روث ع نءاد ىلع نواعجيو ءادوس وا ءانضس :ةرقب 5 ةروض اسسبلا نوؤمري

 ا '/ لعبلا تخا لكتس اهلعجو ستودو ري كلذ ىلا راشا
 البل ظ نلتفت ةناكح :

 3 الا نكت "كس نذر ةأرما مسحب بلاغلا يف زوضت " ةدوصلا هذه تناك ا

 |١ نا راو : رطواب :لاقو ءاينارؤا تيدورفا اهنا ستودؤريه لاق ..ةريثكح لكابش | ا

 .ةتنبطلا ةوقلاو ةللملا ضببلاو يريغ ضمبلاو يدورفا اهنوبسجي اونك ضعبل |
 || ركذ دقو٠ حجرالا وهو ةبوطزلا نم دلوتي ام لكك لاوحالاو يدانملا دجوت يتلا |

 لاسق.. اهجسا لاو داقتنالا كلذ لصا سفن ىلع لدي اهتدابمل اافتحا نايقرل ١
 || يف قش يف هدنوكسير ةددعب كاما نم ءاع ةنسلا يف نيترع اوت اوناك مهن :اذ ظ

 ٍْ ||. نا لالا يقدرني رطل هامه: نأ نومعزي اوناك مهن :ال لكشلا ظ

 00 نا لق ىلاكملا اذوه. همده م مئانزق يف لكيه اه ناكو* قشلا |

 هو لصالا ىلاربع هنا ىلا موق تمهذو قش هانعمو ةذابرسلا نم ذوخأم 0

 ش ةمئظع ةكحو ادعسلل ةمظعلا

| 
 ظ
 ظ
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 ةرقبلا هل تنا كلذ دنعو ايناسوب متز م قيرطلا هبدهتو هريسم يف هل مدقتت |(

 نم وندي نم سرّتغي ناك رظنملا لئاه نينت اهسرحي ةبزا نيع نم امرق تفقدد |

 موق .امع زربف نيعلا برق اهعرزو :هنانسا علقو هلتقف سومدق اما ٠ تسيل نيملا (
 08 اهطسو يف ماقاو هللا هرعا ام ىلع ةندملا ىب 3 لاتقلا اونافت نوحاستم

 تاب: ةسيفنلا ايادحلا 4 اومدقو ةنومرهي هجاوزب الافتحا ةحلالا هيلا ما أعينم

 سومدق م كح نا دعب و :تانب سمخ تدلو مث روديلوب يعد نيا تدلوو ة ةنومره |

 هتجوزو مج“ نانويلا دالب ىلا عئانصلاو علعلا لخداو ةنيدملا هذه يف ةيوط ةدم |

 : ايناسوبو دويزه كلذ دروا تادلاخلا رئازإا ىلا القنو نيتنح امهتخوؤيش يف

 نم اهفطخ سومدق نا نوءزيو ةبراهملا ةننومرل نوديعيف ةيقارتوماس لها اما

 يذلا :ةينومره ليدنم سواتود لكحه ىلع دهاش هنا انناسوب لاق مهتريزج ظ

 . يفو ٠ سربق يف سنردا لكيه يف اهدقعو ةندملا هذه تاكركملم قع ىرب

 ةريثك لاوقا كلذ

 نوابا.ةياكح
 نيقذايل نيالا دما رام نان زق يرق ليلا ننام وق نيل نا

 ىتح هبلاغو هترعد هلالا لبقف اهلا راشملا ةلالاب مقلب هرخافيل موي هاعد ةبايشلاب |
 رهنلا يعد اذهل يقرشلا نانبل حيفس يف ربنا برق ايح هنايربك ءازج هيلسو هبلغ ||
 رهن ئطاش ىلع لامنلا قشرب نتف :هاص يف لتق نولبا نا ليقو .سرام مساب ١

 تاودا نم ساتلا نم سدور يف امص نوابال يديللا سراش لمعو ٠ ىضاعلا ||

 انندلا بئاحم نم ا ةرشع يدنا هلع يف ماد سيرتعد هكر ييفلا را :

 هتماق عافترا ناكو ٠ هيلجر نيب رك نفسلا تناك ثيح ةندملا لخدمه قوف هماقأ ا

 ةنس نيتس دعب ةلزلزلا هتبلقا امدق نيس ةفاسم همدق نيبو اءارذ نيعبس ||

 هبصن نم |



 م ١( ا.

 | فدا + بفن وه اهأدمم دّدحي هتايح يا دنعو ةحنارلا ةسيط ًناضغا ةجوعملا
 أ[ نم ذؤتبو 'هتخوخيش نم قتمني ددجتيو فنأتسي يذلا نازلا ةدوص رهف ودرفب
 أ وعدملا .ىشولل رتيالا وا مالا اذ يذلا نوم اننا + ةنيدج ةانمم تيرا
 8 ير لالا ةملظ يف ٠ ءامسلا ريغت موجب ةعصرللا كناصق نال نوتيقورتسا

 5 يئالصل سىوتساو ةغاص

 || 58 ليم سار هلو ساحل وف ًاعونصم هع” ناكو كولوم لعبلا يعدو

 ش ةنيك ضعب ناكف ةيرشدلا اراصصلا اهلع حرطتل ناتدودمت هاعارذو يلم جات

 هيعارذ ىلع لفطلا نوقلي مث ىمحي نا ىلا ةميظع اان هتحن نومرضي مصلا اذه
 ىلع باقتي وه اناط لفطلا خارص معجلال يك قاوإلا ةنهكلا خرصت كاذ ذاو
 | ليقيل هيلا نالسوتب ناعشاخ منصلا ماما نايثاج هادلاوو ةكحجاملا رانلا كلت

 ا 0# للا ا لا تي 52 كك 2

 سومدقو ةينومره ةباكح

 تانزوزامالا ءاسنلا ةدلاوو سومدق :ةجوزو ترتشعو خيرلا ةنبا ةينومرغ نا

 يذلا سوهدق نا نوهزيف تاناكسملا باكا ضعب اما ١ لستودوريه لاق امسح

 نم صان ة ةنوهره هتنيطخو بهذ نيرريبكل | نم ينثمدلا الومنو "ستوروبد 2-0

 عا مع ا "٠ بو هاف ساب 2807# حش اخ اضم 2# 2-2-

 ةبروا مهتخا نع شتفتلل نيفو ساتو قيلمقو 1 هتوخا عم رونجا هيبا

 || تيرجاه ةيومره نا لبقو دالب يف لك نطيت ا_هدوجو نم اوسْس الو ةقوطخلا
 || نودع نويروصلاف روث ةلفا تملا خ تفتخاو روص وا ادصص: نم ترتشع ريظ

 ا ١ ربخا ٠ ةنومرف سومدق فاطتخال نويواديصلاو ةنومرم سومدق نارتقال
 ظ لاق ٠ :امهلكيهو ةينومرهو سومدق ةراخم ةتالد يفلا نوري ارناك مه : كاجو
 ا : 0 كلذ درواو ميظعلا هشدج نانويلا دالب ىلا تهذ سومدق 0 مهضعب

 00 يني نا هرعاو اهلط نع هلالا اذه ةفكف ةبروا هتخا سما يف فلد هلا ريشتسيل
 | ارا لكتك" ىلع ءاضين مب اهداج لع ةرقبا هيف ثنقت يذلا ناككا يف ةخلن
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 نم كايدو ضد هجو دى 1 معو 0

 ةناكحجح ةددعتم ءايقا ”لعبلا يس دقو ه د رع رشنلا دب ةتعئص ام سجعأ |(

 لوا اهناب ةدلب لك مقتل نيبقييفلا دنع فالتخالا لك رخالا نع فاتخت لك ||

 ١ ف ادومع» دوجولاو ةامح أدبمو 2 املا علا ناك دقو ٠ هتداع ترها ام ا

 نييقرشللا دناوعو بولق 2 صاح تناك ةدامع نافذ هبزوسو م

 ف روص هلا نكس الا ةالضلا م ناك نو نأ نابل ميدان ف ءاجو

 يهو سماخخلا نرقلا لثاوا َ

 يلزالا مظنملا نمشلا اهيا نوتيقورتسا.ليكره ملاعلا أدبمو:رانلا كلم اي
 ظ ةرئاد يف عجرتو قرحلا كصرقن باطقالا عيمج دودت يذلا ثيفاب زشنلا ةامل ١

 نومي و يملا لذ كتامع ع نف ٠ نمزلإ ةذبا ةنسلا نم اًرهش رشع ينثالا ||
 يذلا نسحملا رمقلل ةثاثم ةروص هديت ماس جالبمبو عم ةخونيلاو ةيشلا

 ةرك يف عمجي امدنع ةدكعتلا ناين ”لعشي ةثلالتما كلاين نم لب. مآل سلا
 ةءيرا اهي يتلا كتلع فو ' هرينت يذلا ء اولا نيع تا ٠ ٠ نيجوعمم رد ىلرق

 ىلع تسيح ام اذاو  عيبرلا بقع فيصلابو في رخلا دعب اتشلاب يقأت سوزد َ
 سوؤؤر رونلاب ترشبو ضضفلا كرون رهظ ىت» هشرع نع 28 كراوناب ليللا |!

 نوكجت نا دعب ةعساولا ءامسلا 5 ةجرم نا .كطوس تربص. نر ةحاخلا كليخ ١

 اذاو انامل رثكأ بكاوكي كلئايض روهظ دنع عصرتت كبي قارشا لبق ةللظم ا

 اًرطم .ترشنو ىصخلا . كرغش ىدن تك يفرشلا سنايقوالا هانع تالت |

 مالثالا يف تبيض اذاو ينطولا ىدنلا بارشن ةبصخلا ضرالا ىلع تقرفو اريزغ ||

 دنع لعب كنومسي .٠ كصرق تحن لباتسلا نمستتو ىنت سرك هاوم ةدلوملا ||
 يف يرتشملاو ةيبرعلا دالب يف نوركو لينلا يف سبباو ةيبيل يف نوماو ثارفلا |

 هبلاخج الاماح نيئسلا نم :نفالا دعب قينيف ريطلا لأي رطعملا كلاكه .ىلعو روشا ١



 0 (١ا”ا“)

 ١ رتاهج ىلا ةنئتخم هاماب تدابع تدتما نيلوالا نييقينيفلا تادوبعم نم اهنا
 ْ كش اولا نأ 000 ةيبار ىلع مئاقلا لكيملا اهلكايه يعاب ةزيثكا

 00 ظ ةبرلا هذه ريغ ىلا هبسن نم مهنمو هتمظع ىلع

 اا ٠ روئجا ةناكح

 ظ سلا ناك لعب وخاو فنم ةنبا ةيديلو نودصصوب نبا وه رونمجا نا

 قينيفد سودهدق مهرهشا نيريثك ءآنبا هل تدلوف روصب جوزتو ةيقيننف لك ىلع
 |١ هانا لكروتيجا لسرا ةبروا ضيإلا روثلا فطتخا :نا دعبو ةيزواو ةءروسو

 ال نيدجي مهلع مهتخا نفانيلأس ةيباقلا نادبلا يل اوقرفتف اهلع نييتفتل

 ظ ب دريس اك قينيف الا مهداللب ىلا دوعلا اوفنا ربخ ىلع اه اوفي ملالو اقم

 ا كيلي دقف“ هتجوز روص اما ءاحنالا عبج يف ةدايسلاو ةرهشلا نيسكا (بقسلا

 هلاك ةموق هدبع ةتوم دعبو ةماركلاو دجلا ل تظنح يتلا روص ةئيدم

 ١ كولوم وا لعب هن ةناكحت

 ا ا هية ةتوطس تدتما ةيرو ليا نبا وه لعب نا نتينكتس لاق

 ا متارصم هل تدلو ينلا ليا ةنبا ليقو ٠ ةنوديصلا ةيمال هتحوز اكو ديعن

 1 انحوبو ٠ ةريبكلا نوديصل اهعما تطعا يبا جزا ةكلم اندو رضم تيس هو

 [١ ىتح ةتطلس نمو: افان يف كلو هدنموردنا ابا افيكحصو . ةتجوز .اهلعج ىاطنالا
 أ! يذلا لعل هنش دقن لمجريف انما + انوامم اجيب : زسسُم افك تام الو ايلعلا ةيسا
 1 بهذي يذلا فاحملا ليسلاب لاتقلاب سربق معو دادتمالا لك هناطلس دعما

 نويلإإبلا ريخا لوبا لاسق . ”كبلعب ةنيدمل مظعالا هلالا لعب ناك ءيش لكك
 ١ 0 نينقشفلا انا ناعنك د لوأ رخا "لعب دلو نمو 6 وه لوالا لعب نا

 ١ ا نم ”كلع 95و هناو متابدم ىلع كلم لوا ناك لعب نا .نوم#زي نوبروصلاو

 ١ تناك يلا روص يف روهشلا ' لكيلا هل مقأ اذهلو ادبص ىلعو اهيلع هرصق تافرش
 00 يللا نير رتل (تبإ ةنودت روض لنيل تاك ر هابل: لع وفل
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 عم اهتبكحترا يق قا 8 اء ناك يذلا تسوف وه اهجوز اما اهقوشعملا

 نانإل ىلا اركحدتم كب نا ىلع ةقنحو ةظعغ لح دقف ميرلا لوالا اهتوشغم ||

 هيلع ا كلدب لا تا ذاو:شوحولا صنق يف ناك البز روع لتقيد ا

 ليقو ذو نفذ ثيح تنفذو افا ةنينم نم برقلاب تنام اًديدش اًنزح ١
 ةدومعم تناكو اند ريغ يه اهنا ”موق معز دتف سماطرا اما.كلذ ريغ عض ||
 دحا ةقرحا  ئذلا ريبهشلا سسنفا لكيم يعذ اهتسابو نيقينفلا دنع ةريهش ||

 سيماطرا نا مهضعب لاسقو . ةلوبلا بؤركل هببسب تراصو مسا رهشيل امم
 لك ناد لك هباشت اتاكحو نينئانونلا نم ميلا اذه تذخا ايد سفن يه

 .نالا فر رجلا قوف نانمل لحاس نم ةيبار يف "لكم اهل ناكو هنا 1

 سيماطرا فرح شيماطب |
 تاسع ةاكح 1

 ةيمصحجو ةيذراو هب وامس ةير تناك ة ةبوامسلا ةرهزلاب ةقلملا ترتشع نا

 او . اهكجام ىلع "الد رو شار أر نانكتش وللا اك اهملر ىلع تعضو دقو

 دو: ةر زج يف ةتسركف :ءامسلا عم اطقاس امم تأر ملاعلا يف 'لوجت “تناك ١

 نون روصلا ثيل اهو روض يف تدل اهنا لقو' نورشيش كلذ دروا ةسدقما ١

 ويو ةينومره !هرهشا رقددعتم ءامماب تراشع تبعدو ال ةريزإلا اوسك قح ||
 ماريتو اتقردو .سيماطراو تينتو تنعو سمياو ةيرواو هناليهو هديدو

 ترئاسع باقلا ْض نيمدقالا نا دقو .٠ ةءاكح مسا . لكحاو 4 امملسو !

 اهتدابع تدتماو . ةيقينيف_لكيف ”ةدوبعم تزاشع فاشن ةناقالث نم رثكا

 كر دقو سيدبل كلذ ةفاتح ءامساب تدمعف نيمدقالا بوعشلا رئاس ىلا

 متت دهشت فول يف تدجو يتلا اهزاثاو ءروشا دالب لك ةيرلا هده لمان

 ةكلم تراصو سونن عم روشا ىلا تلحر امنا ليقو تارتسوايفو نوتارتسا لاق

 ا حجارلاو ٠ ةنع انب رض ليوط ثددح الو . تارتسوابف كلذ ىلا راشا ةيحانلا كلت

 ل

 20,5 رب اوج وتوج وبك ضورج هبوم مج تجرم دمعي جب ين د بوسم جو مجم يمل

 5آظ55 تاو وع و مو موتا ل



 )٠؟١( |] |

 || ىلا ناينككس بهذو .ةعالملا نع نيماحو نييررحب ةملا اوناكو ليا مهل اهاظعا
 || مث ةيبرغلا صم موحت ىلع نويساق لبج ىلا مهتاوزغ لوا اوهجو نيريبكلا نا
 ا ظ راطقا ةماع ىلا راخالا !ةاور ريخا م ىلع ا تدعما دقو 3 ةشارت ىلا

 ١ يروصلا سيويد كاسعب رفاظلا نوديصوب سريموه َلعج دقو برغملا» قرشملا
 ظ مقاوم يف رظني ةيقارتوماس لبج ةق ىلع ضرالا عز يذلا ني.ريبككا سر
 ١ 5 توري نم انيرق تناك" ةعقوملا ةذه نأ نؤن ريخاو ٠ ٠ ةيورت ماما تر يقلا

 1 «" اهيترذو ا وخاو نود.صو .ديص ةباكح

 ":نوديض فاؤطاو ديص صانقلا مت لعب هيرذ نم دلو نيكس لاق

 ”نيفازطاو  نيدايضال ابهعارتخا العون كاممالا ديصو نقلا اعرتخا امهنا ذو
 | يذلا روشك اهوا هلاعتسا ةيننكح .اهرتخاو ديدملا افشّتكا ناوخا امل ناكر

 ١ دعت هلأ كلذلو رجلا ضاخ نه لوأو قزاوزلاو كاممالا دص تاودا عرتخا

 أ ةلاكأ بورشو يرخلا نونا يف ارم اعف كو كلم ل ينو رد
 ١ نبتلا قاقدب رجالا اطاخ ناذللا يضرالاو عناصلا ني وخالا نيذه ةءرذ نمو

 أ دايصلاو لقطساو :توببلا فقسب . ادب نم ”لواو ٠ شمشلاةزارح ىلع ءانجطو
 ١ نيما دايصلاو .لقحت دل وو ٠ راوسالاو ةقورالا اداشاو ءانبلا ةعانص انسح ناذللا

 اةدقو قيدصو روسم نيله دلوو ٠ قرقلا ءاننو ةيشاملا ةباعر سانلا اعف جامو

  ةاتكحلا طبتتسا يذلا شرح روسنل دوو سانلا ةلامعتسا العو حلا افشتكا
 ١ سويرجا ام نيرخا نيملا نع ناينكتس ماكت دقو. هذ مدقت ليا زيزو وهو

 ] 00 يف اوعسوتو نيدايضلل امها انطعا ناذللا ناروسه ءانبا سويبسلاو

 ا اهنع انبرض اذهلف عيسوتلا لك
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 سيئوذا: للا نكت: نيووانلا فب نوغضم ةوناكو -.كيدبعلا زنط أ ,تاروظظم نهطسو ||
 ىلع ىلاغلا يو هداج ىلع نوعض و.هحرج نم عر مدلاو تريلا ريما رغب ا

 تاذ ةاتف . ابلاغ. لمغلا اع موقت تناكؤت ةيكابلا ةرهزلا ةروص دوف نشاوف | 1

 ةعلنل :نوهظرف لافتحالا نول. اوناكسس دل داع تو هاتف عئاد لاج ١١
 رصم قاما. هيلع 0 فروع را يف ءاسنلا ل ربقلا 1 ا

 رجلا يل سيئؤدا ةشثج..نوخرظيو "ىطاشلا ىلا راسل وربما موقلا .ناكسف |

 الأس هسفن تقولا يف نوحرطي اوناكد هيلا يوأت يتلا سمشاك يرض اهل ريصيل ١
 . ةيروس لها اهب نوزب# ةلاسرو كلحلا قرولا نم مدع ار هنعص يدربلا نم ا ١

 يلا حابرلا شراكمف توملا نم دويعملا ةماشو نزلا تاقوا كضتناب ةتنف 000

 كاد ذاو ليبج 5 ةندم ىلا لديف روك دملا لسلا عفدت ني راذا رهش يف 2 تهت 7

 مهدوبعم توم دنع مليا ىف د 0 ٠ سودا ةمايق ديعن موقلا لفتحي |

 ع ةئدم نم برقلاب بصي يذلا معيب رهن هايم ناف. هن راسم ةثداح زوع 1

 مدلل راذحا# كلل نا نووي. سانا ناكتف را نولي 'غبصت تناك.ليبج

 ًالاغ ةبوشي: راذا رهش فرعا اذه ام لازيالو سنودا حرج نم جبرخ يذلا ١١

 ٠ : اهيلع رع يتلا يضارالا نم اهفذقي يتلا لامرلا نم اهسنكي ةرمح

 نيرديبكلا ةباكح ٠

 تدع اوص نسل هذهو نوديصو نودمصو رجلا دلو . نتينكتس لاق

 نويفيقيفلاو كلي ريبكلا لوا ناكف يطو اما ناكلالاب نوزوملا اغلا | َنف ةعرتخ

 نفح وهو نوع 1 مهتما ليقع ددع مهدنع ةعيسلاو ة ةعيس مهتم 5 |

 ةنحاطرق. يف ةميظع دري هتك شرت اسد ١

 ضارمالا يفاشو تبطل هلاب سقلو ||

 مهقراوز ىلع اع اعدق نيريبكلا نوروصي توفي ناك ستودوريه لاق

 يتلا توري فئاتقت ريبكص ةنطلس " م٠٠ منع نيماحلا 26 ريظن. ْ



 ١ توعسو .ةحلالا اهل ىلزف ا كب تنفنا:ةزوكدملا ةبرلا نا نيغ“ . ةرهزلا |

 | زبري سينودا ناك الو ٠ قيقشلا ةرهز ىلا لْوحت هتوم دعب ةنا:لاتيو-انيدزفرب ||

 | نمش ناكو دومعملا باغ لوألا ٠ نيفاتح نوسف ىلا مسقت ” تناك نيينامورلاو :

 1ك ١ ام ًالالس تالماح تانب مهءازو زيستو ا را هنار |

1 )١١4( 

 ايلعلا ةرهزلا هتراتسا ٠ أ( رهشا ةعبرا ةئسلا يف متي ناب كف ىرتشملا ىلا اتضاقتف
 ريغ.رهشا ةعبرا م نوكي 'ناو. ىلفسلا ةرهزلا دنع ةعبداو اماعلا ةرهزلا دنع |

 ا ع ةيرطا اهف هل تقلطأ يلا ةدلاب اهصخن ايلعلا ةزهزلا بحب غش سنودا نا
 فخ ةجاوف سودا توم دعب :ثدح نيتدوتعملا فاللخ نا. ىرخا : ءءاور يلو ٌ

 ظ ”ءامتلا اهل يلا تاياكسلا رهشا نم سيئؤدلا تومو ءرهشا ةتسب اعنمالك
 يف لغوتو هكرت هثادع خاف دما ع + ةماقالا 0 هنأ ىلا ائوملا بهذ

 أ دوم عجرلا وي ا ضفناف برضلا ْدْصَقِ نانبل 'تاباغ

 ظ | ناحا ىل ردقت ملو ةيكحاب هيلا ةرهزلا تعرساو ةاتقف هنإنب هب رضف بوملا
 نيمو ىزاخلا قرون ا تطغف ٠  50يذلا ريزابملا نا ىلا اخ (|

 ىلع دسم ناك هنال ميرملا نشف ناك هيلع 'ضقنا ١ ا دنع هل تناك يتلا ةناكل

 | دنع ىرخالا ةتبسلا يف نوكيو ا ةيزعت ةئسسلا يف رهشا ةتس ضرالا ىلا هعوجرب

 ا أ هتايح مادقت تناك تنيك َتفرتي نا هتياكح علاط نم ىلع ”لهنني : سما ىلا هب

 ظ | يذلا تال هذومو.ة اطول دايل زمر نيتللا نيترهزلا نيب

 ١ وصلا رس

 نيت نيب ردملاو نييقتايفلا دنغ ايلف ناك يفلا سنوذأ دانعا ن "|

 ظ | نيح كلذو توملا نم' هتمانق يا 'هتثج فاشتك1ا يفاثلاو ٠ موهوملا ةئرمالق

 | ترغتسم لافتحا لالا مسقلل ما ا أمملا ىلا ”ةناث عافترالا يف ذخأب
 نم 8 نزع : ضووا ىلا نورامسل موقلا 2 تار راثمقلا تاوضأ ه هيف عجن

 | ىلع قطانم نودب ذاذلا ناش ت تارنبال ءاسنلا' نم ديفغ اجو: ٠ اسطو اًروهزو
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 نوباو نين روصلا دلوم . ب

 روص ضرا نم دوأوملا سدقملا لسنلا مه نويأو رود ناكس نا نون مثذ [| ٠
 لقانا مهلاجو مهروض سرغ الو. عرز ريغ نم اهبارت عدنا يتلا ةرهاطلا

 رمملا .هجو ىلع ةتثلا ريغلا لالتلا ترهظ يودقلا .سنلا مد اكس تحن ٍك

 . ةعردملا روص ةنيدم ضرالا غانبا ىنب ةتباثلا روخصلا ىلعو روض نم برقلاب ||
 ١ سفودا وا ذوق ةيأكَح 1101

 ضرالاو اهسلا'وبا 'هكحذ مدقملا نويلغ وه سنوذا وا يليجلا لاو نأ" ْ

 مهدنعىمسملا سينودآل ةسّركم تناك لنج ةئيدم نا ثوبارتسا لاق «نويا ةفيلخو ||
  ذاو راض شو لتقف باغ يف داطضيل اوي جرح ةرهزلا قوشعم وهو زوق ||
 توملا نم هتماقأ هل هل اهح طرفلو هيلع حوتتو هيك تذخا كلذب ةرهزلا تفرع ١

 ةنيغلا ةيرق يف هيلع ةرهزلا ؛اكبو سينؤدال شحولا لتق ةروص تشقن دنقو |
 يف ةاللا ىلا مدوعةةزؤط قرنا يك اهروظكا وخلا نإ حوتفلا ةلماعم نم ||

 هده ناكس دنع ةيزاج ةداعلا تناكو ٠ ليبِح لامعا نم ةقمٌشملا ئعذي ناكم ||

 يف لكيم ةرهزال ناكو ..زوق ىلع نحيف ةنس لكيف هاسنلا عمشجت نا ةنيدلا ||
 نم ريما يهرب ىلا ةسن ميهربا رهنب نالا فؤزعملا نسنوذا رهن جزم دنع نانبل |

 || كليرطبلا كلذ ركذ ريبككا نيطنطسق همم را اقفاب فورعملا لحل يف ةنراوللا ١
 لاقق هستريس يف فلتخأو شهلا ىلا زيد سيئردا نا ليقو ٠ دعسم نوب ١
 | سانت نبا ةنا نوزخا .لاقو : ايسفلا ند ةشدش كلم سكتيف نئا:ةنا مهضعب 1

 كلم سارينيس دل نم هنا ىلا مهرإغ بهذو .. ةريثس هتنبا نم روشا كلم |
 نم :صاغخلاتللط هدر نا لاقيو٠ ٠ مجارلا وه يناثلا يارلاو ٠ اريم هتنبا» سربق ا

 رلا ريع - ىلا اهولوك تادومعملاب تفايتساف ااهسا ةعحاصل 4 و يذلا .راعلا ١(

 2 ةتعضوف هلام هتراتسا تاهذناف همأ رد 5 سيئودا قس * علينا رهشلا يفو أ

 ىلامءاجنا كنار هب تغملطف ٠ هب ىنتعتل ىلفسلا ةيوامسلا ةرهزلل ةتمّلسو قودنص |



|| 10 

 | تانب عبس تراشع نم هل دلوو ديدحلا نم لجانملاو خامرلا لمح ةقيزرط شرخ

 || ٠ قشعلاو قوشلا امه 0 قيدص نهادحا نم 27 ىكاوللا تايظبطلا ( نهو

 || هيب مساك لبا مهو ةث مث ةهلالل مهرحا سرك روكصذ : ةعبس ةيار نم هل دلوو

 : ' دي اند نم 1 َدلوو ةعد دزأاو رجلا مث نولباو لعبو

 0 لق اك ضرالا كلامم ةماع هوذ ىلع عدوو قافالا عيمج والي لنا نا

 |١ ىنبو: اهرسا» ضرالا ب ذه ملاعلا تلم ايل ةعئاني نعوعس + ةانوك

 ظ 'تاكاذ سدورو سراق ةريزج هنكحلم ىلا مذ مث“ ةينوك مث نييبصن ةنيدم

 | لحاوس عيمج يف راصتناب 'ع] وشو ةكتتاو رصم ةكسامو رزلسا نم اهديغو

 | ةسلقص ىلا اهنمو ايناسا ىلا بهذو سوطرط يف جيبجأ رابجلا مقررا

 ( لزي ل هنا ىلا نوتاغا بهذو يردنكسالا ملقا. كلذ 15 نفادو تام كثنمح

 وا قدرا ع . كلذلو يكتنالا سانقوالا للا لصو ئخ |

 ١ ىلروتاسلا

 1 كلور اتصام يتلا ةهللا ىلع ىلو هتوم لبق ليا نا نتينكتس لاق
 َ روض هلا تكلل ىلا روماد لعب ادصصو روض اهتتكاع ىتلا 'ةهمللا لغو ٠ تركشغ

 || لج ةييدم بهو ليقو + ةهلالا كلم ده ئّشمد اهتصاع يتلا ةهلخا ىلعو
 || ةنطاسو 'رجبلا ماظع اهنف اونفد نيرذلا نيريمكلاو نوديصوبل توربو يتلعب ةبرال

 أ يف كلهلا ءابولا اشف امل لبق ٠ تينت هتنبال ةكتا ةكحامو 00 رصم

 ود ااوأعسا عيمج رعاو ناتخا مث امسلا هي همنال ةخدذ ديحولا هنبا دق هنكلمم

 || ماس نع لسلستم راج ليا نا اكيلك ليناخيو باسوا لاق“ 8 هذحل اًمفَذ
 ا اهتوعدبو ماريعت اهعما' ةجوز هل ناكر زوسا ةكلم ىلع يلوتسل ة ةبروسأ نم ىلا

 | نا دو لعب وبا نينو ٠ سوز ”هائعسو كا امل دلؤف ماس ةيرذ 2 ةر

 / لم فحزو ةتجوز ديب مكتحلا كرت هباخصا ىلع كلاما عزوو لباب راوس

 اا روص لعب نع لبق اذكهو هرساب نر مي



20 

(536) 

 ةدابغ, بترو فورالو ةباتكلا ' عرتخا نم.لوا وهز دوصيم نبب شمر دزوتساف
 يقلاف راوسالاو زومزلاب يشخم ناك ةنال لع 5 و .مهقيلعتو ةهلالا 2

 ليا يضاف نقل ملكا هبا ةيراخن ىلا اقوشس وار ةظشاونا ليا.للق يف نوح |
 هدرطي؛نا نم نكسمت ةييظع:عقاوم دعو ءامبلا هبا ىلع برحلا را كاذ ذا ا

 يدب يف ءامسلا تاجوز .ىدحا تعقو ةعقوم خا يفو اهيلع يلوتسيو هنكلم نم ١
 اذه شيو روماد تدع :[نا تدل :اهنلا نزح لتفل فئاكو كوجادب اهجوذ لا

 موي رشا و الو ةيماهلا, هرضق .ززعو "لج ةئيده زاوسا ليا ىنب راضتنالا :
 هله ْئ , مس ا ١ ءاهنلا نا ريغ يم يف و ي.ارغا هشد همأ يف ا

 0 يتلعب وا .ةنايدو.ماريغ# وا ةير اهنتخا علم ترتشع تتش ءارذلا وسي هج | ظ
 ةسقرو هفطل» هلا. نهاّمسا لبا نا يغ ها نم ةكلتلا عاتسا ىلع :ازهتاطسا]ب ْ

 1 اهراغ 8 ةعاسلاو ردقلا هنلا لسزا كلذ 3 ملع ذاف ٠ 6 جوا هلدامت | ْ

 كفيف بيق ناك لبا نا لمقو ٠ ن ا هدا ةماقكلا ف لقو 00 نويةطالف ا :
 هل امضن ينل لئامحلا يف اهلا ابا عقوا ام ذئع,ةنس نينثالثو نينثا.كلملا. يف ْ ١

 عيبانيلا ف همد عمر كئنيح هجور تيرجتناف ةفارطا عطق كاذ ذاو ضرالا لخاد ا ٍ

 وبلا رهاج ةدسعلا نه دوما هنأ :ةايعإ#ا ا ىلع ءاني ءاعدلا نا:لمقو ١ را منالاو 1

 كقوتو ابره الو ةمزوف وبلا هيلع حر رب ةقيع نع رؤماد محم الو. برمخأت |

 * تناول نزع ءامسلا |

 ! ايه. لثلو مدس هج دف يرتد - ديد ا انلو لال 12-4

 ١| ايعر ةملالا رئاتسس بولق ًالمو هيدلو مدب هيدي خيالفب (ًضيأ هتنبا ميذ بيسلا .
 | هكلم مايا يف هل دلو لخز بكوكك ًاضمقتم تام يذلا ليا نا نتينكتس لاق
 ١| برالا ىأر ام ةنا الا ديحي يعذ ديحو داو ثيربع نيع.ىعدت ةينام.ةينج نم
 || رلاع_حيذم ىلع ةجبذو كلا. ةنيز هنبا "نسبلا اهعنم يف ةبغرف همهادت نا ةككوم
 || ةدعاسمم اهايا تملع يتلا تينتو ءارذع تنام ادخل هع ناتتب لنال ناكو

 اسس
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 لكسب هماكعال نوسؤرملا نعذيو هيلا مهؤاسور عني ناكرالا ديطو اًدئاس
 0 ظ مهنم لك ىلع يلوتسي ماشتحالاو خوضزو .ةيعاوط

 ١ يديدلا ليلا

 يلو 18 راشالا طق ىلا ةهجب. لك نم زوكذملا ليل يف سانلا' ردا

 ناب .اوفتكي ملو يضارالل مونتلا عضوب مونلا ذخاو جاومالا هجو :ىلع انس ترخ
  اهءاشح اولخدو. امفانف يف .اواغوت لب ةينغلا ضرالا حطس نع ءاذغلا اويلطي

 نايف ٠ رورشلا ةيعاد وه يذلا ىنغلا نم هيفختو هيو تناك ام جمال
 .بيللا ىلع نيا تفقوتو ةملسالا تءعقو نتفلا تراثر سهذلا نهظو ديدي
 ١ ةيدلاولا. ةينإل ترتدو هنباب بالاو .همخاب , خالاو هفيضن فيضلا هَ ةقد 3 تلأقو باريبلاو

 00 ةهرو ةيشخ نوذ هءاوها لك عبتت

 0 : ةئالزاو هتجوزو نويلع ةءاكح

 .ةامنملا هتجوزو تسسبه ىبحلا نويلع لبج ةئيدم يف نونا فلخ دق
 ةئاو هليل :كلفلا يعدو. عييدبلا « هلامج نشب امثل ىيس انا دلو تودي

 هوانا هلا دقق نويلع انا اهعجابب ضرالا :تنعذ انمينح لظرفلو. ضرالا تمنف
 ا ' هنا هقلخو:: حابذلا 4 اوهدقو ةراضلا شوحولا عم .ةكراعم يف كله نإ دعب ظ

 نوجادو :لنا تيبو نوزكوا ليا مهو دالوا ةعبرا لإ تادلوف هتخاب عيوزتو ءامسلا |
 . يذلا نوتيسوا (ةاضقلا نفس يف ءاج اهسح نيننيطسافلا نم اذومعم ناكو )
 هيلا ةيؤسللا لع 000 ةكسو محقلا لاهعتسا عرتخا هنا ناينكتس معز ىلع

 ١ نرورثك ”دالوا نوت هل' دلو تاريثك ءاسنب ءابخلا 3 ”ثو ٠ ةح الملا عارتما

 ش 6 ا ءامنلا اما أمسو يس ةحعسوا نا دعب ةنرجيشو نونم هتحوز ْضرالا تراغف

 ١١ تأر ام ضرإلا نكك ٠ اهنع لوحتي مث ءاش ىتم هحالسإ اهروزي ةقرنلا هذه دعب
 002 ل هنامجحم 0 اريثك تدرف 0 ادونج تعمج اهيل, لتق يف رعاس هنا

١ : 03 

 : هال ن نم 4 أ ضزالاب قلل مع هيبا نم ماقتنالا ىلا دعو لاجرلا غلبم ليا غلب ةنا |



 (وور

 ىضفلا ليلا

 فيصلاو ءاتشلا يهد عب را لوصف ىلا ةنسلا مسق ل مظعالا هلالا 5 لام َ

 ىلع بائذلا طآسو ٠ يتافالا ىلا ةرضلا موعحلا ىطعا .٠ عيب لاو فيرخلاو |
 ميرلا ةلّرحو : كلهملا "سيلا ّرشتناف ةرارطلاب ولحا لمشاو : م لا سالتخلا ||
 عراضتف يلتعتو هجاوما رات نا وعلا صحاو ٠ ٠ صراقلا دربلا 4 هأمملا تديِش ا ا

 ”لامعتسا رشدلا' نم ساتخاو اهراث رثننت نا راحشالا لعجو اًولع ةخعاشلا لابجلا ١
 قح ةهج _لك نم اهوادج يف لسلستات تناك يتلا ةرمخلا يراحم فقواو رانلا ١|

 رئاخملا ىتكشو .نكاسملا دسشت ىلا زظضا هيلعَّقَدَص ام ناننالا ٌدوَح دتشا اذا ||
 يف دبل لذب ىلا ءاتنثلا مايا دبل ةرايصو فيصلا نإ ظيقلا زح نم اره ظ
 ثرحي ن أ نم نكد نا ةلعجي اسم عارتخالاو فرااو عئانضلا فاشك) |

 هخوو ٠ ٠.بطرقلاو كوشلا نم:الدب انك هردب امم ةطاملا 0 0 ضرالا ش

 لقب هاملا ترعش نامزلا كلذ يفو ىصحلا 2 ةدماخا رانلا جازعسا ىلا ةتانع ||

 اهل نيسعيو موجتلا دضري نا يقونلا مزتلاو رولا نم ةعوتضملا براوقلاو نغسلا ||
 دايطصال نئاككا رفحيو لئابلا بصني ناسنالا أدبو اهزييقل اًدادعاو ءامسا |

 هيب اتوق اهذفختمف رجلا كامسا ججارخال ميجتلا قامعا ىلا هتراتصب يريو شوحولا ْ

 هذه ىلع رصتنيل بعتيو دك نا ىلع لمح ديدشلا زوعلا نال كلهمل عوللا ةقآ |

 يساحتلا ليلا

 ريثكشو مهيضارا عاستا ىلا نوليي بورملا يبحن ليلا اذه له ١

 يف ةرقتسم لزت مل ةقفشلا تناك لب نيرئاج ءارقشا اونوكي مل مهنا 00 ظ

 اين ع ها مهلكحاسم تناكو مهنامخا ْي ناضار قفرلاو ونكلو مهب

 قولا ناكو اهيلع نيراملل ة ةحودفم ةنومآم مهكلاسمو ةنومركيو ب رغلا رغلا نوري "ا



1 )( 

 ]| لياطاست لج 'تاساسا عضاو وهو ضرالا يف كلم مظعا نوبا ناك دقل

 1 لابس اهنعربغملا يه هككم ةدمؤ لاو كلامك مرساب نيمدقالا ماع
 1 م ءارعشلا هملا راسا

 أ ذل يدي 3 و يظقد يطا يبهذلا ةعبرا ىلا :لابجالا نومدقتلا مسق
 | ل د يهذلا لئلا

 ظ رع طرا تن يبهذلا ليلا وه نئارككا يف رهظ ليج "لدا
 9 رلا ناكر اهزيغو ةنارح ىلا 6-85 نود ةمح تازيجب قأتو امتاذ نم اهتالغ

 | ع حوف يكذلا ؛ هراهزا “فرعو -بذذعلا "تفيطللا اجؤنع سلا ةحنرب ايديا

 || يمان ءاؤنسلا ىلع ضرالا يف نوشدعي رشنلا ناكو ةدفالا شعنبو فؤنالا

 ١ نكحت د ضع نم اي نوحفتل الو ةماقتشالا دودح يع لاملا

 ظ ٠ ءانعالو ةشم نود اوَع ارفص مهيتأت رومألا تناك لب اهيلع نوشتي ةعيرش
 1 مهلاوحا نوفالتف ديدبتو دنعو الو مهزإف درهااطق الو مهنرشخيل ٌةاضَق نكي مو

 ١ ةمساثإ الو رخالل ام مهدحا ْساتْحي الف ةقثلا نوظفحي نيحرف نينأمطم اوناك لب

 ةنيفشلا امنه عنصتل ةليمجلا اهثكاما نم 'عطقن راعشالا نكت لو. :كاح دنع
 | نودعت ازكي "يشنلا نال ةذيعتلا نك امالل اًنلط رمغلا هجو ىلع ةئاع وفطتف

 ١ ةدوخلا نع ةعينم ناوشاب ندملا نيصخت نع ىنغ يف اوناكحو مهدالب "خكطاوش
 أ نم هن 'ىنهاف ٠ ءادعالا تامحن أمم عفدت يللا اهعيمج برجا تالاو م

 ا يني ةميظعلا كبادهلا دادغاو ةرارلحا ؤاشلا دبع ىلا هنف ةجتاح الش

 ]| لابجلا تالغز باشعالا راقب يذتغيو تاّذلملا نم ةسفن هيلا عزات ام 3
 1 نعود هتاذ نم رطقنملا بدعلا و ناكشالا دهشب ذذلتو ءانعو دك ريغ 0

 | مويس ةعاشم اهيداجم يف ةيرالل ليسلسلاو .بيلخلا راهنا نم فشريو هرامثا
 [ قلخلا

 2: ظننت تت 2: تفل * دق نضع



 ب

: 554 

 متفرع يف انكرشا دقو. هلقش طبشسا: احواش يلع اما تاداهشلاو :تانيمختلاو ||
 |( [تنبسف ؛لطوالا تبالغ نسَّدق. نم. لوا تناكة حافلا تاكل« هذه نكلود ٠-٠
 'تقزهاو: ماقتل اهل تمدقو اهنم ”ةدولوم اهترذو اهئانا عم اهنا ةربتعم اهتتدمعو ةحلا || ا

  تااكتس.انل:1هتدابغوا ةيهولالا يف مهن تناكبيتالذاكملالا: مهو بئاكنللا اه |
 اهانعم يتلا واب ةأرمالا نمو ايفاخ جيلا نمو : مهسوقن رغصو مهفعض نع ةحنا

 ةينجو نجح دلو مالوه, نمو راخجتالا .راثا: نم. نوغرتوزبو» نويإن انهو نانثثا دلو ليللا |
 .ذاو.ءاهسلا . ىلا عيدي |نمفر-ةزامج نبمشلا ةرارح تراصءالو,ةيقينيف يفانبكسف ||

 نييقننيفلا دعما مث ليسا اماسم ديغلا» ءاهلا كلم يصامرابظ ١
 00 ءايسللل ببر

 لن ناك نعي ردح ودل هناوالا نا هدي يقبنلا لا فوسليفلا امل. ||!
 مهاف ردوجو ةطسازجربد دقب ءالخسا:نإ ملي ناكب ةنال ةيقينيف: يف انقالزي ||

 ادالوا:ادسلو: نوغوتوربو نونا: امهر نياوالا نييناسنإلا نإ... نتينكتتس لاق. ١١ ١
 داوعالا: كجم رانا اوفشتكا مهننال بييبللاوداقلاو رودلا مهايميبف,:امنواثم,نييئام: || ٠١

 دلدد.٠ اهيوبمب ميرلا ةتحقلا ل ءاضفلا .اهجرخا يتلا ناعتك ةيرؤ اهجازعسا اويبلعو: ||
 . تيم يتلا؛لابجلا اوككم رظنملا يلئاه مايسجالا مخ تاماقلا:لاوط اًدالوا.ءالوج |

 ديو د ماعاماب ءالوه نمو :يلاربو .ناتبامطناوإ نادبلو نويبساق يهد مهناعساب )

 ...تازهاع, ءاسن نم ناروسيممو. ١
 / رشبلا ماقم يهءاوريب ن'نييقيديفلا دقتعم بسسجياندلا نوكيت يف نيخلاق !
 ةباواو: ةفيفع نكل ةوهجم بس ةيجدبلا عئابطلا: .ىرفلا مهتداوا ريش نيرصاءأل 1

 تحن اهيف عرزال يقلل ةدابملا تعج الو,دلومريغ نمو رعرز ريغ نمو, .مأ ديغ نم 1

 لثسنلا اذهل تطعاو ةمات ةئيها تامكا ةكتشملا تاّرزناا ةعيرملا رصانءلا سلس. ١||
 مهتطعامث ءاوهلاو رانلاو هايملاراخجم نم عقتحا امم سفن نيطلا هدلوا دق ناك يذلا ا

 امقم اللكش ةءيبطلا ||
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 قئاونار كذب يا: عوز هناك دحاولا هلالا ناثوالا:ةدمع نويقربشلا روصت.دق“

 ب ١ الا تنكذم ثيل ةقل كللاث هم اوذلوا: مخه , هل. ,اًلباقم اذ ةعم اودجوا:

 هددعت اوققن منيل زيخ [يمداذ زوقو لياوهو“ يلمطعل ثمشتللا ناننل يف ىزبكلا

 ركام .ناذوإيوهو ربتعمرخآ 000 مهل ناكو خا ٠ ءاهمانهملا اوفاضاو هوداز

 ا ةيماسلا امتغل يل ءاممالا هذه ناالا كلذ ريغو ناينكتس دروا اك

 نا نيتي 11 . 2: تويتوا دخلوا هلال ةددعتن *امماالا يعاف ىنعملايف

 58 افق الا قادم نائم. كيلثتلا نع. ثحاملا.نحضتيال
 تارا ائ ديل اهفن كيحالت> عانضلا تاون“ اهتلاغ دقرسدعالا”كلق نع ةقدقحلا

 | بفعتاد 6 اان ذيف نا نو اهيلع فقالا َنكمال. طعم اهضعب اهتجزف
 0 ايلا ا يح قاخلا يف

 أ سورة لا تاق ءارملا ناك ءذللا يف "نيزك لاق

 | ديدنكلا ظاتخلا ' ءالتجلار ملظلا ءاوملا حوراالا :يثن < 1 يرطابزا (مضنلا)

 َ .تالؤلملا*نم ايش ذ زربد م رليوط روز 2 يو هل ةنانال ٠ ءالتلا ناكو“ ماتفلا“

 ش .قوشلا“ «ناكؤعا غ داحتالا اذه يعدز جازم ثدح هثذاسم حورلا بحا الو

 ُ ا ءاضناوا .ححورلا ميركماو.: ٠ هدجوا: أه نقرعي ل حورلا نا ريغ ء د ل

 ||| | لك يف ساشت 'رةدالو لكلصا جرخ انهن طزم نمو.نيطلا ذا 20
 ا اهريخش ةمهاذ تادوحؤم تزربا دق بلا ةمودعم تاناوب ج'اذإ كيباجأوف يش

 ا : كلذأ دنغو ةضيبا ةئلك تلاه تناكو تاؤامسلا“ىلا ةزظان يأ م ؟ءانض

 ١ را ةمدظعلا نكاركلاو موحتلاو رمقلاو ل و

 لو يار لطالب نرخ از اتركم نانا ي ردا ذغاناو .٠ ل
 ّّ . تفي نا دنعب سمشثلا ةرازح نكلو.اًييظع  اطؤقس "تاوامسلا هايم تطتسو
 ١ ءاشالا': لك تجزمو هملا هتعحراف: تداعب هلحم نم“ ٠ 2-1 لك تعزو الوا+

  ةالطضوما عم تت انا نوككاةنب يف تكا زال ءذغي نسب عم

 2 بص

 يسيل 0
 ١# ها نقسم هي“ 4

 حجم دج 7 هع كو
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 - هي -_ و م جت < >



 )١٠١9( ا

 زاسملا عم متادوبعم دج نيدوا ةعقاوو نوكلا قربدم ةهالاو ةقيلخلا ميراث |

 ةيكصافلا جاربالا نع مهيربعملا رشع ينثالا تادوبغلا لزاتم فضوو ريثرورتفف. |

 اكوا هترانا نع هلافغال | رب خيم يذلا سمشلا حابصم ءيذم ةثداحو ||
 ءالج انباتك يف كلذ حاضيا قاس صوصخلا» نيدوا امنع ماكت يتلا ةيقرشلا أ

 ريطاسالا مهم. 1

 ةيلوالا ا اهنم تحف ةنقرشلا وللا يف تلضأت تناك يتلا ةينثولا نا 1

 هيف ا1:ميدقلا نانبل يف ةعيفرلا ةلذئلاو والا ماقمل اه ناك ةيئاش: لكنع ةهزلا ١١

ْ 
ْ 

 >- ولا مس

 نكت مل ذا. ةفيشككا تاباغلاو ةرضنلا جبورملاو ا داهولاو ةنيمجللا يلاورلا نم.

 نك اما يف .لب.لكامهلا يف ىلزالا ةنمزالا يف نييشنيفلا دنع ةهلالل مدت تاداعلا 1

 يف اولغوتو . هوةفل ام يف اوعسوت مهكلو ةفنتولاا منتع :فرتوكؤ ام ةصوض# أ

 لاوقالا تبعشتو زومرلا تركو ةهلالا مهدنع تددعتف تافاركلا بسايس ||

 درسنا هبلعو زومرلاو تاراكألا حشو لالا دادعتو تانئاكلا دوحو يف تاراّسالاو

 نيالا ناين ركب :اهمجإ كلذ تيتا وود اك نع انجل هيه ابل
 ْ لوقتف سونترع ||

 اذه ناكو مهضعغب :لوقك ثلثم ملا دوجوب نودقتعي نوينانمالا ناك دقل ا

 ةريطتا لامتالا نم ةنودبب امم ىلع ةؤاثع هب يندلا مهداقتعا نع الضف ثيلثتلا ١

 نكد نع ذخويو ٠ لبيجييف راشا (مكا(يهلا ةثالث نم فلّوملا نبل ددعلا ناكو ||
 لماكح يف ظوفح ةثالثلا ددع نا ةمادق رثكالا نيبقينيفلا ةينبا يف ىأر هنا.

 رئاود ثالث قلق ةمسفنم 1 :هعابض زا :تاعانذ ثالث نو مهنال مهرومأ ْ

 ثالث روذنلا دمع ىلع نولثعو :فراعم شقنوا ٌسوقن ةثالثب فراخز نوروضتو أ

 ثالث داحالا ةثالثلا هذه .نوررك وا لفسا نم ةعمتح .داحا ةثالث وا عباصا ]

 معز دقو٠ فارطا ةدالثو "فونط ةثالث ةثييل ماما ةنزمرلا موسرلا اهلثمو تارم

 ماعلا اوقلخ ةهلا ةثالث دوجون ةيقيتيفلا تاديلقتلا نع دبخأ يذلا دوقرف | ظ



 يا صصسم

(4) 0 

 0 | نرمدمبال اوناكو ٠ مهرادقم اوعفريو مهتوق كلذب اوزرغيل لعبلا ةدنع نيينادلكلا
 أ ايف ذ ةيغر هيلا: اوعزت مهتدابع نححرو مه دعتعم ساسا يه مب را تاديلقت

 0 قوشرلا ةئعللا كلت مهبلع ةستبلج يذلا مهب ديدنتلل امفدو ماقملا ظفحو مدقتلا
 ا | دبينم اج بكاوكلاد رمقلاو سلا ةيهولالا اوبسن نم لوا مهف ٠ مهميعذ اب

 ٠ ١ :مهاغتبم ةعوقلا ياهلا نع نيد روشالا فارما قفاوف ةاملاو توملل ةماعلا لعلا

 ظ ! ديلا لود ل 00 ليخ م بانيلا ياو مهن ىلا 0 موذخاف

 ا اقم تذغاف 0 ىلع 8 دق ناك لممللا نال ايلا اوعي ناوملا
 || ةبروا يلاش يف اذدتماو يأ ا موق نامزلا كلذ يف جيل هرساب قرشملا يف
 ظ م موقلا كئلوا لاطبا نأ اونشاو مهكساسم نوبيروالا كلسف مهتناءد نير

 ظ ظ يتلا ةيسا نم ةقتشم ةسآ منان مهودبعف ةحلالا فاصم نم مه مهيلع نيمداقلا

 ١ 0 :ا ةيفايندنكسلا , امجولوتمملا يف ءاجو ٠ هاتامورب ةجوز نيدوسالا معز ىلع و

 ْ | ديحا ناذوا ٍدلَو ند ماا أ:ادوبعم نفذ ؛اهددعو اهمدقاو تاويملا ردوا

 || هاذه نمو ٠ :ضرالا اهانعمر هيأ نم دابلا ,تيخاوإ لبنلا ةئل نيكو ةنأرضاو

 | درتسا ةنيدم يف نئاكلا ريبكأ ندوا تب فلأت ![5 ١ امن يتلا تادوبحلا
 1 هذه ىلا اوفاضاو. ةبملاخلا ةضفلا نم اهناردجو ملاعلا طسو يف اهنا نومتزي يتلا
 ١ لك نودقعي مهعجاب اوناكم ميغ 0 ىراذع ثالثلا: تارركوللا تادؤيعملا

 ْ مانيش ف تادوبعملا هذه ةدامع ضد ملف ٠ ةندملا ةه يثنيحيرصق يف أساجم موي

 : اذيدسلا سسلا ن "7 ةذوخأم دمنا زل معي لاق ٠ ةعدقلا اننامرج عيمج يف امشف

 ١١ ةّيسا يف ةدوبغم تناك تادوبعملا هذه نا ليقو ديل الاب ناك دقو
 ٠ 1 5 ىلا اهتداع لخدا يذلا ره مى ناو نوب ومالا نورجابملا م لا اهلقن

 1 لاب لازغ قرر نك ةيوسكم قضت ىلع لفعتك 1: دقو قا هنا
 * امف ردح ةيدلا امسولوف ةنغا نم يجولوتملا مسقلا ىوخن ةيدنالسالا



 ا 1

 610 هةنس ن0 .لفلا# لب يابا 11 طويلا كل“
 راقى 0 00 33 عيرغب يللا

 هال اةسرا ساجر ل ا
 ا اثلا شيراا طلخا لبا اك تيان :نوغزا | ظ

 1.6 تايلاند اس ب :نلكلم يعم ةناق

 .1١" >< :ىلاثلا طايلا ' ١ مهتانسا ىلع فقتل 040.ةنس |

 م ؛ز7 ب هاواي. ب 11 14 ب اوال نشيدرا ١

 ١ : د17 م كيلا طانلا |
 نينناعنكلا 4 'نيسارالا .ناندا

 تجرح أفق 0 1 ها“ ناذآ تنس :ةشأ نأ قا اكل -نق !

 دفق نئالق ؟رفن الا يدنقلا ماعلا ناتنلا اهلاجج وتو الالد اهد 4 نسكن ةينثولا : ١

 ذا نوويمب اهكتغانم يف اومظتناو مظعالا داؤسلا نم رورغلا هأ اهتاحناب ايف |

 ىلا. مامذنالا لهدا للتسلا نه » يش نع .اولفغي ل 'نييذلا اتش ةنغاط

 تاباكسسإاللا رم متن ع ةزوقحملا مت ىلع اورفاضتو مههددع رثكف اهدبات فاضم |
 تناكو .ءاضحنالا ثكأ يف اميزس اًراشتنا تاناكحلا كلت ترتشتذاف تافازساو ٠
 لئطانالا كلت .نيتقوم نيغضاخ نيرغاض قلقا داقتاف رثشبلا ةابظصال ةلونحاك ِ ٠

 لاب م ترعب اف ٠ مثلالا لك.لئاسنولا نم اهل روت اعرن نئتقو ةيثولا تمي ظ

 تغعفرو ةسأ لك يف تحوانبا حا ةنلكلا د دوفنو ذداوشلاو "ةطاسلا“ .لب هينا ا

 مهلاضقنا يعاذب اوبغر نيدذلا نويقينيفلا ناكمالو ديعؤلاو دعو "ةيدانم هتيظع آول
 فلا :نيثالث ةمادقبا دي ةشد رومأب مهن :اوخأ نع مهسقنأ اوزيع نا ْ

 مهب غاب ةيكنت أذ :ةديدج قرط نع يتلا ىلا لزلا ينك مهدوجرلاةلس

 نيد ألو ذوونوب  نينعدعم ةامدناءراف .عابتا ىلا "اقزاحا :ءدب ”قيداب



)0 | 

 1 ةككلا قاع هيف تاحوتتلاب ادبرو. كلما ةمزا .ىلع لتأقلا ضيف
 ] ١ يف .ئذلا: ئندوا هبشا هيلخو ..ةمنظع :امورج :قيناثوبلا .براخو

 ١ ١ دل نبل تاهج نم مهتادعنو, مهتاومب نوشسلا اج هالهع

 | تالا ىلا .نيمالا ناص الف ٠ :ههريغو .نييدللا اورفظو سوزا رحجيو

 !بورألا ىلع ةكتخما .هشويجب نييئانوبلا مهد زنضالا :سيدزا :نبا
 أ فأنا دقف, سفلي و هنن (مإ ٠ هتكلمل ىلا اةييعج: ًمضو مهره

 لك ' عمال ديبي نم يم .ةريثك رئازج نو نانويلا قلع ةلمملا

 > !هنيوطا دةسنق ة.تلعتشنا نا هدمهغ يف ناكو نرغصلا ةيسناو انجريف

 1 ل. نورك زاغاف اهنببطو منو: املظع الاعتشا اةيلبابلاو :ةيسراقلا
 0 رهف داعو متكلم . ىلع نلولسافو: .سشروف مهروف نيذلا نياباملا

 1 0 وهو رم أم هرمأ نم ناكو !ريسا سوزبك قاسو نييدلللا

 "مايا قال نم امملقا ب ةبديل تداص مثةيادبل كولم

 001 زير ككرتم ةتلالل
 ري سوتوع نويدايلالا

 تاملكوات | ١6/3 ةنس رح < سالم

 سايسرأ# 0-01

 ل 17 . "سوئادرغ" سود
 ا” 230 /ةنش وحيا هلاتطوا |: 41 ن4. عم نينوفراكحا

 ا 5 قتلا ا 4 ى.نا.هاليب سعيدا

 ١ 5 4 : : ب 1

 نو



 5 ا

 0 (9.و)

 ةيدوس نإ أم ةمقاو 0 اهلا نع دعب اذهو نيينامورلا ظ

 ئهو ةيدوهبلا ٠ اه نأبا ماشقا ةعنرا ىلا مسقت تناكو ةمرملاو

 نشا ِف يلم . نذرالا ربعو ةيدوهبلاو ةيزماسلاو ليلللا

 اهتصاعو ندرالا يفض ىلع ىلؤالا نيطسلف ماسقا ةثالث ىلا ثلاثلا

 نياعسلف هانا ةيبزع دالب نم فوم ةثاثلا نيطسلفو .ةيراسبق | ا|متدعاقو طسوتملا رجا لوط ىلع ةيئاثلا نيطسلفو ٠ سيلوبوتيسا
 مانالا يف ناك دق ضرالا هذه لكل مسالا اذه نا ريغ ةيقيقملا

 ئ نييناعثكلا ضرأ فرغت * تناك ادفقتبا مك ىذارالا هذه نال ةريخالا 1

 ةضيرات ةعل

 ةيدرل ف '

 ةيبرغلا ةهللا يف ةعقاو ىرغصلا .ةسا نم ةدق ةكلمم ةددما نا

 أهيضارا تناكو .لسس سو سول وع مه ناريهش .نالمجح اهيفو اهتم |

 لمدد دقو .نوينويلا ناك اهنا لعو ةديدع راجم نم ىنسلا ا

 لواو قاس أك ه407 ةئس ىلا ١ هاله. ةنس نم ةكوام ةكلمملا هذه

 ةكلملا ةمصاع تناكو ماس نب دول ةلالس نم نويديللا اهلتحا نم ١
 لئلا ىت> ةرهتشمم ريغ تاظ ةيدنل ةكلمم ناالا ”سودراس ةئدم |

 ىتاو ةشاثلا ةلالسأا نم لوالا شقرا كلا شرا قَقَم نمل ا



 (و.وي)

 7 10 ' : اهب

 5 5 7. ع 32 !, نيظسلف يف /

 لل شرما يداو: ىعدت دب .نم تت ةمطاقم نيلعسلف نا

 نم اهلوطو فيش لايمآ:ذ ةرشع :ةفاسمم ىلا مورلا رحب نم اهضرعو افاد

 نويادلكلا عن 7؟٠1ةدسس نؤيدوشالا اهجتف ذف. . عبس ريب ىلا ناد

 مث نييدوسلا ةنطلس تحت تعضو مث نويايلا مث سرفلا مث
 اهلها اوبرضو. نويناموزلا .اهحتف. مث مو ١١ ةيس.ىلا نييرصلا
 :انلاحر رب ةزوهشم ناشلا ةيظع ىلوالا مانالا يف تناكو ةمظع ةب ربط

 ما 2 5 ؟نييلئارمالا عم مهباوزج اول صاو نيذلااهلاطباو
 ١ نانبل نم تدعو

 لم ل تاس دلو نم نوياصالا نيطساف ناكس نا

 وية ياا :ا الا نينئاعنكلا, لول دعب ضرالا
 هربا دهع و رارخ :كلام كلبا مكولم :نيشأو

 ةدابع ظنحي رسعشل ااةرركلا مما ةئس هللا نم نتن يذلا

 انامكض را قاو نينادلكلا روم كرتق ةماعلا ةنثولا دغعيف هنرا

 عوج .ضرالا . ين ناكو كو نيوكلا _نفس.يف ءاجو ٠ هلسنل اهب ذوعؤملا

 ميهربا دهع يف .ناك يذلا لوالا عوجلا نيغ
 أ كإعبا ىلا [قوضما ىضف

 تا. دحا تازحأو كلبا ماقا دقو .٠ . رارج يف نيطسلف كلم

 قا عم ادهع هشيج دئاق لوكفو



 يد 1

 ةبراحم لع مهشوبجب اوعمتجا .٠ نولجع كلم رييدو شيكأل كلم

 هير مارا مهيلا 50 .عوشي ااا نوعبج اوزصات عوشي |

 ىلع اوتلعو مهر: نع اولتقو اهنم اوجنرخأ رام ىلا اوبرهفةملظعا|
 2 ينل ةزابملا كلت :اولضنوأو ءاولزنأ مث 0 00

 نايلس د نش اهبفو:ةيذؤبيلا ةكلمما :ةدعاق: يلق ,تامجن نايئارسالا |
 8 0 ا دقو .جيلا هرتضقو 2 لكيلا

 ظ يلد ةليطلا 0 2 :ناسي نانولا طيهذت م 2 هيما

 :ددع يصخأ دقو..لبوطنط | نهتفاو راصكملا اوماقاو مت /٠ةبس :٠/٠ ةنس ١

 واخ ىلتق :ادع ام ناسنا فلا ةثامو فلا فلا ناكف اهالتقاا
 1 .٠١ :سوفيسوي كلذ ركذ اوددبت'نوقابلاو داونالا
 لانج .يوججلا نائبا ف :اونكسن نينانتكلا نمر ني رييثك نا ' :

 ةكيهش كاتم اا خنق :ةفيعت لوكااما ىلا اولحز .نيزخاو ميئازف /

 ظ 0 دقو ..ةيقإلا رتل ةواغلا ةنمزالا 1و اق اه
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 | لنا طيش اال لناكو .ننوتللا ايلا يف هوسات ةكلمو
 منق لع لمتشت ثناكو ةعجلا كلت تأنن يتلا كلامللا ملظعا تّدنو |

 اليل ةطدر ثناكا اهتم اعو ضسوفيتسوي-واشا ل ءللا نم
 وفلل كونو ب ىبرغلا تيونجلا دنع .ةلولسا نم افرق

 يا ار اسطلبو ابلغ لدت ةعدلا:ةلرتنالاو ٠

 ب ةكامم .تناكو.دوصاح نم .برتلاب شداق ةكاممو
 اة ا لالتلا ىلع ابعقوم ةسدقملا اهتمصاع ىعدت
 0 . ..]متفادشب ببشت.ةجبمةرانا'نالا ىلا اهنم ىقب

 ينال. .نهنوا 1اس .ةدودخغا ثناكو ٠ قفا ةكلممو

 نيزجا 5-9 تناك ااهتدءاق نا نظو بوحرو روقاح ئكلمسو ظ

 ”وبخ ر شنت يحاونلا تالت :يف انموي:ىلا ةيقانلا راثالا لات الو :اهئاّراب وا

 5 كلفة رصعالا يف هيلع اوناك امو نراغلا اسوق
 ظ 1( ادا اذا عب لدجلا.قوف ةعاق مهتادوبحم

 ا حمدت يا مام ال اًدج .ةعدق يمو يلشروا ةكلممو

 دأ .ينذلا ريا قذاصنكلم ىه لوالا اهكلام نا ليق مالسلا ةئيدم

 1 0 ايرومو نونه لانج ةعبزا لع ةلسم هو ردوشغلا 0 1

 يدومالا قداس ينودا يب يارس لأ جنتلا نأبا الع كلع ناكو 5

 ىأ ميلشروا .كالم قدا وذا لسزاف:عوشي رفس ىف ءاج ائك

 1 5 .تؤفري كلم .مارفو نوربح .كلم ماهوه نييرومأالا دعنا

١ 
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 7 ايمو م 7 ظ

 ا
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 اهنا نظيو ةيروسو لبلإلاو ةيقينيف باب اهنال اهزن رن لاقل
 ظ ئ . :نيرشعلا نرتلا يف تيب

 يرفس يف تركصذ رييكلا رجبلا١ نطاشن لع:بزكا ةكلممو ١

 ةكرعمساب سوقفيسويل تانداعلاو ةيدوبلا نركلا يفو ةأضقلاو عوشيإ

 ال .اهنم اسرق رجملا يف تصد يذلا لودملا للك ةءسسل ةوسنلا هذهو

 دجوت ثيح اكع لهس يف روص ينوئج يممو لينسلا ببركسا تمم
 ةنغ ةندم ىلع 1 راثا

 لمركلا فس يف هو عوشي رفس يف تركذ فاثكأ ةكلممو ظ

 لبجلا سار فطعنم 2 ع لبس فرط ِق ةعفاو أديص موخت دنع

 نيبراحلا ةاج ن* ٍليئارس الا تلا يف اكلم ناكو اميخ مويلا انطوماا

 ريشا ظبسل ا دكلم ىلعاو عوش ب نفظ ثنح مور ةريجب دنع

 تناكو ناعنكح دالوا ىناث ثح ىلا ةسن نيثطا ةكلمضو

 دنع موبتل أيناكتم براحو أادص ضرال ةمحاتملا ةملخادلا لالا يف

 نم ترقلا ندرالا يبرغ نلع ىتلا مهنكا اما لزت و وريم هايم

 ل وره نلت ضرا ام ةلوملا ةريجب

 ةافصملا ضرا يف نومرح قمت نادل ىبونج نيبوحلا ةكلممو ظ

 ىلا نومرح نم نانبل لج نيوقم اونا مهن ةأضُملا رفس فو

 يبرغ رظنلا نسحلا نويع جرم لت ىلع نويع اهتصاعو:ةامح لخدم
 عاقبلا يف ادج اهقاطن. سوت دقو يتلا يداو

 ب وروي دج يوب حور ع
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 ا اياب أهسفانت ا وكب ذا

 اذو .٠ اناطيرب رت | ازجح ىتح |هنفس ِتاضئاو ةفاك ةرواجلا راجملا"عئلف -

 ؛ اهوحتتثاو نويلبارلا اهءمزاح دقو. ةعيدبلا ماانصلا اهناكسأو بذ

 نم انيظع (نناج اوبرخو اًريسا اهكلم اوذخاو ةنسةرشع ثلث راصح
 جوز يذلا نورقبلا ةئبدم ناب لعب وتيا دوص كولم نمو . ةئيدمل
 ١ سوفيسوب لعنوتيا نع ملكت دقو .ليئارسا كلم باخاب البانيا هنا
 شرع نلتخا نلف لق نا ذس هناف هترتسا نهاكر دنانيم هركذو
 جرلاف هن ميراث مآ ةثنس ا ةدم هيلع سلحو يروصلا كلملا

 ظ توم نيب ناف مق 508 ةنس ىلا 45٠ ةنس دودح يف نوقع نإ

 اهموق نيب ينبد كرم كلملا اذمل ناكو ةئس 0+ نلف تومو ماريح
 | اقنرف ةملنبكلا: .نسئرو هتخا جوز سابرسا لتق يذلا 'نويلاكبو

 أ ؛ ةجاطرق تنيؤ ةمق: رفا يي ىجاوت ىلا لاجرو لأم هضغ نم هذه

 ا | ارادتقاةيدملا هذه تردنقاف سنون اخ برق عساتلا ليج طساوا

 ةذ. سلبارط اما ةينامورلا ةكلمملا ءادعادلا ٠. نم اهناكس ناكو امظع

 ناك مانالا كلت يفاهلا اولحر داؤداو اذديصو روص نم موق أهان

 ىلاثلاو مادجنملا ةناثلاو نويروصلا اهانب ىلوالا ندم ثالث

 ١ نوبداوارلا

 ع :لا رفس يف اهركخذ ءاج رجلا ءىطاش لع اكءةكلممو
 تعاو ةصها تاذ ةدرع ةمادق ىلأ ى ىقتزت ةنصحم ةنيدم تناكو

0 
1 
1 

. 
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 هك تتهم
 ةسمشسسلل
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 لع قاظ 1 نيسنواديصلا مسا ايكو ديول ١ نهوعيىنوديصلاب روص“ | |

 طاطروصن اكس لصف نييدؤ هلأ م ا اما نيناعكخلا ةماع ا

  ربسلا يف نينودنصلا نك مرقاة ةنيادملا نوف خل نما

 وهام لع نكلا ميهتاناكحا نم لاعللا اكدجاو رشقو لف ةريزإلو |

 .لكشت الا الوا انف نكح ل ةريزإلا ةنيدم نا حبلا ذهب .رزشم|
 نغن اونتل اكل لاب يف اهم مئادب ونة ةهظعا تناك لب ريعشلا

 اهاعذ دقو. نيقداضلا.نيخدوال تناداهشو نالا ىلا: ةيقاملا: راثألا كلذ |

 || ندلملا.مدقا,اعامس نسنويدو ٠. اهتمادق' احدا ةدقاتعلا روض ليج ريخ

 ظ دييجت مث نودبص لعب نم“ نيقيئيفلا ندنم 7 مدقأ نويارتساوب.|

 . روص لها اها . ماري دهع يفا : امم تدازو.ةبب نع :يف ةنيدملا 1 ظ

 نوركحذيو مدا نع نواسلستم مهدحونمهئب نورغلقي اوناك دف |
 اوةلتخاو.ينزالا ننودردلا نولعجي اهيفون مهتريزج يف .ماقا ام لوا هنا.

 دمع. يف ناك يذلا مريح مهكولم مظعا نع .ةياك نامزلا كلذ يف |
 ضع, نهذو .ةئزل فلا سوذزفلا يف .ماقا نا كغنا هان. ربخت ناملتس. ا

 هللا لكحمه ءانب ,يف.دغاس هنا ىلا اًدانكت با بهاذملا اذه دويلا |

  ناخيرواو مينو ريت نس نسذفلا كلذ درو قو يك هئاضرع تلطوت | ا

 اهتمظخ نع ربخت نالا ىلا ًةبقان ةمظع ةرهش ةكلمما هذمل نا 2١

 زاكوكلاو.ة ةليتا ىتح ةييظفلا اهجراخ دا دتناو ةفلانسلا اتوطسو ةراغلا

 رجلا ةكسلم تيعح دقفي ةلنغ ع يايج قولو انفي



 ويدل

 ١ أم .اهترهش دسةعدقلا كافاذإ تانماوب سودإ ارينا: ةميدقلا

 ايو كفي يوما 'توقاد لاقو ٠ ءاونإلا دادتشا دنع رحبلا

 اعلا .ةقوزءملا 2 شوداريتنا>نا مهريغو يزيرقماو

 يأ ٠ لسا اهتشلو كتاوبا ةتنبو:قدنخيو ناذوسس اهلل :ناكو: داورا
 :١1 ةدلن لح غر مم 1: ذالك ةبقإن تامثانمت

 مالي كيلا 3 ةشنلل روض ةكلسو,

 |. دجلا انا -:تفربم ةندم يلاعثلا .اهذحب ناك نيرشعلاو

 ا عند دقو. نامْزلاب بملح لميت ,ناك هال رقم
 يئارنالا» الم نيح ماواا نبا لوين ان ةوعبملا ةلوملا ئرذ قوف

 كناج اهل. ةمضاخن اني طق ثنئاك دقو لبان يلا

 اكبذايلوعحلا دقق نماشيطاو ,كلقتسا نان اشيل ا اهكحلبكللا

 يامر تح تيتو اطدسعدا .كيربمو جامتااو جالفلا :جوا

 ١ فاديا :فرش نوبليص» اهتلشنم عزاتم تذخاو .ةطيسبلا ءاجنا
 ودياو ةيقينقا ةماللا ةنسأؤم اهل تعال ةنيلوالا . قو

 ُ 3 .كلف.ريسغو نيينوديصلا.ما:روبض اهتاكوكسم ىلع كشقنق |
 ظ ان لكو_هلشم اهتضرامفب لبقتا مو: مدحت اديص ةكلمم ا ظ

 لنوشو هجفا» نم: نيننؤديصلل» ةشدقالا نا ملعب :نيتكلنملا نيتاه

 'وديصلاب | بناكت وعدي ناكل ب دوصا مسانر تبأب لإ سزيموه
 مدعي ةؤديم ةيزوملا اذيد اد ل ليجريخ هلثمو

 ا

|] 

 هك



570 

 نانبل فرط متس يف ربا يف ةلخاذ هه ىلع اديص تدنن دق 4

 ركجحلا نافثكة نان'“تبقلو عسملا لبق نيرشعلاو سماخسا نرقلا يف |

 عوشل دبهع ف تناكو:. كوالا نبداعكلاا ةكلم ةدعاق يهو.

 37 'ررغشا" دقو. ة نيبكلا ادتض ىدت:ضرالا هذنه جتا يذلا

 ةاثآ امو ..ةريهشلا"قرشلا ندم نم ميهربا ماي يف تدعو امترابجب
 مهتدامتش دهشي ةديدعلا ندملا" انو ةريطقا لامعالا نم نونودنصلا.|

 اهف اوماقاو مهنصأع يونج. تفرض اوني ىربكلا مهتوو ىنظعلا )

 ١١ اهقول حاؤرو اهزا نهزا :ناا مهتزا تاهدرو مهكباسمو مهما ظ

 يلاهش ىلا طسوتملا رجلا يف ةريزج داوزا وا سودارا ةكلمو 0

 نم ريثك اهف ناك. ةيرطص ةعفترم ياو ةيئدف لحاس نم سلبارطا
 مهن ال ءاذشأ اهلها ناكسو نالا ىلا اهزاثا:لازنالانييتينفلا ةينبا
 اوخيتناو ةعاظلا ةشز -اوعلح مت 3 انتوا را ووش ةكلتمل اوتشفمم

 دقو ٠ نفسلا“» ءاننب اهلها زبتشاو :يدام كولمل ةيكلا يدآأوب كل

 لاق ءاًدج ةميدق: هو اهيرهها ىل رظنلاب ادي روض ةنئاث تدع
 ةبسانملا .ةدش هيله. ليلدلاو ادينم نم نورجااملا اهانب دق نوبارتسا
 تناك .ترمع ل اهنا لقو. ةصهالاو :ةلالسا:يف اشر روض نب

 يتلا ةميدقلا نسداورا مقوم“ تغلب دقو |همطنس لك“ لع ةدتمم ةينبالا
 نسودارا دلو نم: ضعبلا جعز لع:اهناكس ناكو لحاسلا ىلع َربلا يف
 تتلو مهعماب تيتو اهيل اواقتنا ةديدلا تيب“ ملف نامنك نبأ

7 
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 مالا اذه نكب ' سوئيطسوغا سيدملا لاق“ هتعاجشو يونالا

 | لا دايطصا ف ةقاذحلاو ةوقلا لع طقف لدنل

 نال اذه مفزف مهفاقرتساو سانلا ىلع طلستلا يف ةرابملاو

 رهط .ءايف لوالا لاجالا ردص يف هتساس نو هتماهشل هتريشع

 راجلا ىلع طلستلا يف قبسسلا تامصق لانو مفانمل ءارو ىعس امادقم

 3 لس اهدصا مش تق يشوكلا دورغ كل ذب عراضف

 دودملا ةعستم نكت ' ةكلمملا هده نا الا ينوديصااب ىفاعتكلا

 ؛و ابنع اًدرفنم الالقتسا تذخا دق ابنم ةلسلدتملا رئاشعلا نال

 | اب نس دوران دئاوعلاو نيدلاو ةغللا يف نيكرتشم اًممج اؤناك 1

 ظ ايو ةهارك نييما مهنع نيجراخلا نوعديو.ةدشلا نآبا

 مخ سودوريه راشا

 ( نأ 5 دلل يللا نب ةكامملا هذه دودح تناك

 ىلا قرشلا نمو لمركلا لجج ىلا بودجلا نمو .سوفيسو

 ب | يتلا كلاملا تأقتسا نا ىلا ججارلا يف لابجلا تاردحنم

 همخالا 57 ةنناثلا ةجردلا ىلا اهتلزاو اهدودح تقضف أيفع

 لا يف اهرا "ىداب اهاستو اهسفانت تناكح يت روص ةّكلم
 0 ناك انليلدو ةريخحم تاعزانم ىلا كلذ يد ةوطسلاو

 "تناك هتاف نيتليدملا نيب ةلصافلا تفرص ةنئدم ىلع امبشب فالخلا

 2 كالتل رخآاو هذهل اًنقو عضخت



0 

 يبان هناالا ينل تربتها دقؤت ءةيطو مارب ساس :تناك اهنا

 .ةرواحلا ندملا نم اهريغ بان.ام نيئئانولاو سرفلاو نييزوشالا 1

 تدوخ حلاعلا داون ب ى د يذلا نتيشكتس اهريهاشم نم ا

 د3 ةفدملا هذه مده نوشرت نا :نوبارتسا لاق 2

 ةدهسا| اطسؤغا بللسو 0 مهنم اهيف ماقاو نونامورلا 9

 هذه تلاث دقو هدب مايل ءاب ةاللعسلا ةلد از ة وطوما ىس 0

 ينو سيماونلا ماو مئارشلا ةعيضرمب 00 ةرهش ع ا

 هاش يذلا دهشملا م ةماعلا لكاسلا اريف ترثك دقو. معتلا |

 مهليئاقو نيمدقالا .دوص تنمضو ايفو. قاربدملا سامرقا_ كلل

 قيس هلال اهنف .ملالغا نم كه يذلا سوفيسوب كلذ ىلاراشا م١
 أهفو ٠ سوطيطو سوئاسدسف اهراز دقو اهيلا نيينامورلا نم اريسا

 سلوب ويسر او: ردركسا ينتاك سدو لكرقأت نم: كيوصمللا ل تهقأ
 يف ناك يذلا ةرهزال ريهشلا اهاكيه انااا تول انوع كَ

 دقو نالا ل رانا لازال اهيقرش - لبج ف يفوهف لوالا مانالا

 نوالق نيدلا فيدم ناطلسلا :اهراوس |مده.

 ةيفيرات ةيللا ْ
 ةناعنكلا كلاملا رهشا يف. ا

 يتلا نوديص ةكحام يه ةيناعنكلا كلاملا رهشاو مدقا:نا ك

 هناطاسىلا ةزاشا نيدادضلا ةنيدم تعدو ناك كر اهاماسا عنف
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 و .ةئيئنلا نم قوربا فوسليفلا ناينكتس ب انك مجرتم
 0 لابيج نويناربعلا اهانو ارطسولو افا الو تعد مب

 1 واما نع اذا سروتاس اهينا نا سويجالاب معدل ٠ سولسد

 ّ :اتخأو ::نسوتالسم ندب اايب نم سوابنب ثيعم أهناو يطمنزيبلا

 "للا نب : اهدالب دح ناكو فالتخالا لك ميدقلا اممقوم يف

 ٠ 48 ماريح ةطاس ثحت ناولس دهع يف نونلججلا ناكو نونجلا

 ١ مث دوص كولمل انامذ تعضخ اهنا نايسويو سوخرطواب لاق ٠ روص
 ظ م سرفلا اهضف مث لالقتسالا ضعب تقتساو ةعاطلا امهناكس ماخ

 | دوص ِف هعم نوبز أي انتاج ناك ردر> .نود ا ظ

 اادهع يف اًدهشم اهيف اوماقا نيذلا نيننامورلا ةيالو تحت تراص مث
 زلط ناطلسلا اهمده دقو ريهشلا يناموزلا دئاقلا ياسوب

 0 فب هنااا اهتعاق كدو نوالق
 ١ نيرشملاو قاس نزلا ىف فزياطل ايخشأ تدوربب ةكلبو

 ظ 8 برحلا هلا.زوق امل ئتواللا .ثيح باكل | رهن نم ايو

 ةيناننك ةكلمم اهنا ليقول ةاومادلا ربح ىلا 'هل“ ارق تكلا ناك
 ظ و ..الوا تنم هيو تانك هاذا نم سما 00 اهسسأ

 | ثيريبو سراج ليشف ةيلوالا اهتمعخل 2 كلتجأو ننروتاس اهيا

 ظ هالاو سنودا ةئا ام لك نيتناعتكلا كنع دوبعم ىلا ةسن

 | سوجابب اهنع ركحذ . كلذ ريغو .سوتبربو بردو ثوداب ليقو



 ش (س 0

 اهنضرعو امدقتل» ان [هراخ ةيسلظع طرا انزلثءاهتم ناس
 .ةراتيج ةناكح يف هركحذ قاسو راتيج لكم كاثلاو ١ ذه

 نينانويلا نايدا يف اهتاكح يف هرككتسو سيناف لكيه عارلاو ا
 عوشل رفسو عارتشالا ةينثت رفس يف ءاج 4 0 ا

 ربكمالا نوءرح مس يف دوحان نب ةكمم اهنسسا يلا ا
 يف يناشلا كولملا رس يف اهكذ درو دقو .توط ةكلفو ظ

 8 آ ٍقرشلا نومرح ردح ا

 لاسبج نم ةيلاهثلا هلا يف نومرح يب ونج روشج ةكلممو ٠

 دوئح ةكحا# قرش روطي ةكلمو ٠ مارا نيرث اج اهدسومو داعلخ ا
 . ةيرضللا رحاه هبتما نع ميهربا نالت ن وول اهنسؤمو ||

 كالم جوع اههح دقو روطب ةكحاممب ةدحت“ ىهو نوجرأ ةكلممو ظ

 .يف < نابع نويائارسالا اهللغ ىلوتسا :امدنع .هتكلمم ىلا ناشاب ا

 2 ذل ةريمشلا ناشاب ةكلممو:» ثااثلا كولماو عارتشالا ةينثت رف رفسأ

 نومرح نرق يلا ةدنمم ىهو عارتشالا ةينثن رفسو مرش

 .تناكو قشمد مو لحلب وح هنت يف يبتلا كلاي ةمحاتمو ا

 ةرباجلا ضرا |

 عبارلا نرقلا.. يف تين "امن نظروا ليغ بلس دكزمو |

 3 يهو سدقملا باتكلا يف تركحذ ام اًريثكو نيرشعلاو |
 يلا نوليف كي تل طسوتملا رجل 2 ىطاش لغنانلا



 (ة1)

 3 ( ولدت ةكلم بئيز ناياروا مزه أهفو ٠ لابويلاه مسأب

 0 يف اج اك هاج 327 يونج كثناك نوحر ةكامو

 كباعب :ةنيدم اهتمصاعو عاقبلا لهس نم انف كلفش دقو. ددعلا

 ظ عيا ةببحملا اهتملق يف اهنم ةثالث ةريهش لكايه ةعبدا اهيف ناكو
 010 ايوه ثلا لكس لكي فريو اهم لال اها
 #2 هضرعو اعارذ *١١ لامشلا ىلا بونجلا“ نم هلوط لكشلا

 ةليطتسم ةمبرم اهنم دباعم لكبملا اذه تاهج عيج ىلعو اًعارذ
 ظ .مانصالا ديار نم ربح أمفو الوزلا 3 ةسدنسم أبئمو اءاوزلا

 ظ هليتاق قع قبب ملو هفراخزو هتسدنه يف للم هناف ةلمابو

 انأربا لا لاثتو هفتس يف لئاه نيت :لاثمالا ' قولا !ذه ىلا

 .لدسني .اهرعش يبناج ىلعو ىففأ قوطم امهتنعو رعشلا ةلواحم
 .لكملاوهو سمشلا لكيه يناثلا. سملا عامش لاثتو ناتيح

 ١( لع لدت راثآ الا هنم قب ١ مججا مدقلا 3 يف ريهشلا يظملا
 ١ ه4 هن طحي اعارذ ٠.0 هضرعو اءارذ .١٠9 هلوط ةفلاسلا هتمظع

 ؛ عرذا :١3 لددمسا قم «:ساطو اًعارذ را اهنم لك عا امكرا ادومع

 ب 0-1 يف عطق ثالث نم اهرثكاو اعارذ 45 هولعو
 ظ سار .لاتت دومع لك قوف زيرفالا ىلعا ايفو شوقنلاو لمعلا عيدب

 قبب و ناموزلاو تاون لكما اذه مد دقو ه هاف رغاف ل 8

 1 0 وقت مل امم ”لقام الا نالا ىلا ةضنفلا هتان نم
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 رجح وبابا رق هموه رفظو روباس ةنيزا براخ دقق عوشلا |

 بادو ةيزه 73 همزه كانهو تارفلا لع ةلطرتعاف مدالب ىلا

 نب سونياغ بقل بنو انيرخت هدالب يف ثاعو هراخذو هلاوما |
 كلاب هكرشي نا هنم بلطو َضري ملف هلك ق رشثلا ريماب سنايلاف |
 نبا ديب ليقو هنا ديب, صمح ف لتقو ِهِب را ىلا: لوحتش ىباف |
 ةفورعملا نيز. هتأرما هتفاخو مرن ةبتكح دا نم ليقو هنشنا |

 ةنكلف كنا دقو“ نرعلا ارا. دل كيو زيت ةكخلم ةدنؤ ا

 اهسفنب برحتل .ريست تناكو ةيسا. نم نيينامورلا تارطو قرشلا |
 نانبل يف ةريثك راثا ةكلملا هذملو اهلا نيمبس لالا اهركسع مم
 اهرادتقاو .اهتمظع نع ربخت سدت راثا لزت ملو امساب ىعدت ||

 0 ةرهتشم كناكو ينصاعلا يداو يف ةأا> ةكحامبو ا

 تعا وشل ا عناو يضاعلا يبناج» ىلع. ةبيابم اهربتم ,يف .ةينغ |
 مل نيينانكلا نا عجارلاو .مهظتي معز .ىلع .يناددكلا.ثحح اهب
 ] كلت لالتحا يليئارسلالا فلا دعب الأ اهولتحي |

 ايد اًركحر. تناكو يصاعلا ءىطاش ىلع صم ةكاممو : ا

 تناكو هامح نم يقرثثلا..بودإا . ىلا, صم !متبصقو اسسايسو
 يا سدق تنعذ:اذنملو ىلوالا مايالا. يف نيدلا رارشال اًزكرم

 ابناكش نا :ليقو. ٠ ةيمارالا . تافلاحلا معز اهكلن ناو «ةسدتم

 ريدتسم مره وا طورخ رخ لكتش نا نودبعي اونك | ْ



 ا

 ثمد. نم -قشمد تع لاسقو ٠ همم“ نيشب ةشابرسلاب

 يف ليبام ةاخا لتق نياق نال مذلا برش نم ىلقو ٠ ناعنك نب
 0 844 رادقم رحبلا 2 نع ولعت يثو . ضرالا كلت

 ظ هش سا كلا .ةواد «تةيداح ا "ةكلم للوالا مانالا يف تناكو

 ةعاطاا ةعبر تعاخ مث ٠١١6 ةنس ناماس هال. تعضخو ٠

 5 يف .دادحن ان ىل رمال راص يح اهردص نيفد دقْلا تشاو

 و فاح دهع يف ةيرماساا ما هشوبج بهذو عسالا

 كلم و٠ ماعبروب دهع ف أييلع ةلنمطلا فنأتسا مث اهحتف نم

 ظ نيذار أما.١ يلشروا 2 ةيدوهلا يلا ميظع -نشج راس لئازاح

 ظ ( زاحا دهع يف اهرصاخ مياشروا تف ىلع ليئارس | كلم دهاع دف

 مهد يذلا ىوننن كلم .رضن تلتب. زاحا د_منتساف 741 ةنس
 هربا نأ ليقو هتطادل اهعضخاو اههتنو ةرشكلا مدونجب ةيروس

 ةمايخ بصن نيينادلكلا ذوغ نه بلا رماب جرخ امدنع ليلخل
 اهنث مث ةكلمملا ةمصاع ةيزوس كولم .ضعب اهاعج دقو اهيضارا يف
 مث اهف 0 زكر اولعجو .نرعلا مث مث نامورلا مث نارغط

 ظ ّ د ا نات لاب ماظعلا نيطالسلا

 امر ىلإ نا .ليق رمدت ةكلد نيل ةبوص ةكلممو
 رب 525 نمو ٠ هالهع لبق تناك اهنا 'ليقو قشمد حش فعي ناجل

 .ىهدرط نيذلا ةقلائلا كولملا ةلالس نم ف نب ةنزا ايكولم
 كك

|) 



 (مو)

 ةثالثلا ةتوذاو وه مث هدحو سوبايف ١٠م1 4 2< تودويدوا نوفيرت ||

 م ل ل تم ١ نادر سوخوي |

 يد هي اك سورا ٠

 مه ربا 27 + نوريوا ١ 1١١ 82 5 اتيباز ردنكسا 1 ١

 م82 77 سوحوطا | 159211075 نماخا سويقواس 1

 لا
 6 0 1 كولم ةثلاثلا ةدملا

 ١1١4 هد 53 4 0 3 : ش

 00 سوخوي نأ نيم“ ةيروس تمسق اهفو
 56 < رشاعلا سوخورطنا لوالا مسقلا كولم :

 2 ا سوخومطنا ل مزان الس :

 4و ت2اوعأ ك انمرا كلم نآرْفط «ا/-175 ةنس 8 سوخويطنا ١

 ا 7 و وللا 7

 ةيخضرات ةعل

 ةيمارالا كلاملا ضخا يف

 دق ةيروس ةعصاع قمد ةكبلم يع ةسارالا كلأملا نهشأ
 اهوهز نآنا ابيلا تكصو نييمارالا كلامم نيب .لوالا ماتملا“ تذافا
 نرقلا يف مارا ركب صوع اهسسؤومو امل ةرواجلا كلاملا رثكا
 ظوخأم ماشلا مما نا لبقو . عسملا لبق نيرشعلاو سلا
 : ماهل قالب ةيزووتس نوع ١ قزشلا جهلا عيمجو + ٠ ماش معنا نم

 ال ادنلا وبا لاق ماس منا نم مدل اذه ذخا نرعلا تا
 مسالا اذه نال وى نب مأسإ تعم ماشلا نا د ددعس نبا نع
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 3 .اهريغو نابرتكابلاو يدامو روشاو ليابو ىرغصلا ةيسا اهيلا
 || ةينثلا : : هه ةئس ةروث دع اهنع تلصفتا دق كلاملا هذه ضعب نا

 و ىرغصلا ةيسا امنع تاصقنا اهرخا يف 185-- 74. ةنس نم

 ظ لكتدتف اهيف يتلا 14444 ةنس نم ةثلاثلا: قرشملا نم ميلاف
 ظ تدئرا اهف يبا ١مه:-144 ةئس نم ةعارلا : ةمرغلا تاهجلا

 ١" نم ةسماخلا : اهنباوت لك ترسخو ةيلصالا اهدودح ىلا ةيدوس

 ناوئلع اهدنا مث نيش ىلا تدسف ابف يبا 16-554 ةئيم

 أ اولوتسساو +4 ةنس ياسوب ةداق تحت نوننامورلا اهذخا مث م ةنم

 دعب يأ رم مهو مسا هذبف نيلوالا ريغ | امام أهلع

 ا ةدحاو ةكلمم ةيرؤس كنراسصتقا

 ا ا 2. 4 يلاذبا نسوءويطنا | نوتقواسلا ةيروس كوام

 : 11 © روتاسا ننوخويطتا ٠ ىلزالا .ةدملا

 ةناثلا دما ْ ةملظتناا ةقاعتملا ةكللا

 | 2 نينصتغم كولف ةسمخ اهفو 0101 هك: لوألا روتاكت سويقؤام

 ! ١؛ علا” ةنس ١ ريتوس سب رعد 30 4 لوالا ريثوس سوخومطنا

 | ةالورسجلم << كالا ردتكسالا ب 5.7 © © سواز سوخريبظا
 ”0 !(8 جاو هب روتاكلا ليويزتعد | 51437 < 1:7 نسوكستلاك شوقواس

 00 نم مث امو--114 ةنس نم مث "87 2 # سونوراس.سورفواس

 1 امو ا م خب ريبكلا ؟"سوخوبظا

 ١ ع لم 5 سويسيئوب>» سوخويطنا | 145 < 2 روتابوليف سويقولم
 ا تام رودملاه



 لس

 عم

 اول تعضخ مث امهتطلسا اهاعضخاو ليئارسا اكلم ناولسو دواد |
 ردنكمال مث سرفلل مث م.ق "لل 71 قس نم لاو روشا|

 اذهو سوقواسو سوالوتو 5 :روغشاو. نودسوالل 0 مث ريبكلا ا

 موا ةنس سوسبا ةمقوم .دعب :هدحو :ائيلع كاما يلظ» ريخالا |

 اًرقم هدعب ةيدوس تراصو سويزاد ةكلم لك ب يرقتلاب مضخاو |
 يف ةيكاطنا سويقواس ذاشثأو ةءروس ةكلمم مللي ةوزملا السلا ظ

 اهننب مقو. يذلا ماسخلا نأ: الا ةكلمملا ما اهاعجو ةيروس طسو
 يبا نين امؤرأ بر> ارادت هدازو اهذوةت فقوا زرصم نيدو ا

 ةنس مهتطلسأ اهوعضخا ةلملا نون امورلا تاع و ١ هر ةنس ادب ٠

 ةنس نم اهوعضخاو نويثرابلا اهي راحت دقو ٠ اينامور القا 58 4
 نم كامله كفو 1 ف 0 دم 56017 ةئس و نوداساساا مت 3 618

 ةيروسلاب م#تأالاس ف ةيمور شرع لبع تاكلمو كوام ةيروس 1

 يبرعلا 1 مقماو سوب رافاس سويس لع كلل يلا يهذ

 يخرب ةيقلم ةيروس فيرعلا مضخا 14 هوو د10 هن نأ كاذرلا

 يف عامتالا لك اهقاطن عدوت دق انفسا م

 ةيسا لكو لان ىلع كلام ناك يذلا لالا روتك سوبقواس دهع.

 ةقلطم ةيكله اهريصو ةيروس ةكلمم سنا سوشبدا ةعقوم دعبو ايلعلا |
 دي أمف يتلا 55+ 01 ةنمم نم ىلوالا سمخ اهتاددم صخاو ]ا
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 نهار نطدل يه ةلخادلاو هيلي امو نيربنلا نيب أم يه

 د , ةيدابلاو تارفااافرش اهدحيو ةلخادلا ماشلا يفئارو نانبل

 ظ .انيسروط ةيرب وهو برعلا دالب نم ءزح انودجو ىرغضلا ةلسا

 : اودرطو يئارسا" 'وش ءاج نا ىلا ماحو ماس يب وق ةلايشأم تناكو

 || ةبدواو ةيقيرفاو ةيسا "1 موق مهنم لحرف نيطساف نم نيينانكلا
 ١ مث سرافو يذام كولم مث روشاو لباب كولم اهيلع طلست مث اكريماو
 ظ ٠ قامورلا مث نانويلا منجا تاكا لع اياب

 5 لوالا ماسقا ةل 8 ىلا مسقت ةهيدقلا ةيروس نا
 ”ةهل نيطسلف ةئلاثلا . اهنا ةيقنف ةناثلا . لامثلا ةهل ةقيشحلا

 نانبل نيب ةفوجلا ةيروس ةيقيقلا ةيروس يف لخديو ٠س وججلا

 .ماشلا اهتدم ضخاو ةجاموكو ةثازقااو ةدلكلا كاذكو نانلطناو |
 ف نوننامورلا اهذخا دقو كعو توريبو ادنضَو روصو ةكاطناو

 ةدانع اهموق تادانع رهشاو ةنزوسلا ةنطلسلا دهع يف عبار نجلا |

 نو 8-5 'ىداب ف تناكو ا سيتغزتاو هترتساو كولومو لعبلا
4 0 

 ا نانبل نم.

 9 6 هنو مأس نب مادا دلو نم ةيروس لاكش مدَقأ نا

 ير ىلا 0 ان زيت امك نينظوتم ىلؤالا مانالا يف اوناكو

 ْ باج 2 ع تذخاو ةبوصو روشجو هاجو قثمد 5 كلام

 ١ !زاحو اهتم لع ةراثلا تاش'ام اريدك ىزخا'كلامم [ثْم - أخ |



 ( ه6 )

 نم لبجلا نم نيبقانعلا برضو تقولا كلذ يف عوشب ءاجو |
 ليئارشا لاج عيمجو اذوبي لبج راس نمو تانعو ريبدو نؤربح ا

 الا ليئارسا ينب ضرا يف يقانع قبب مو مهندم مم عوشي مهلسبا ظ

 نيعاتتم كولم ةبنن عضو نكمل هنا الام دودشاو تحو ةزغ 2 |

 هب مايالا ت هذ دق كلذ اح ةيمارالاو ةناعنكلا كلاملا نم لكلا ا

 ةقناف كولل لود عضو نامزتل نا ريغ نك لن ااا هتعدواو ا

 لمعو يناوجرالا :غابصلاب نويقينللا رهتشا دسقؤلا.. هنع انبرض |
 فااسلا دهعلا كاذ يف ةماتكلا فرحا عارتخاو هغاصو جاجزلا ا

 ةضيرات ةعل

 هن روس ف

 ةسا 2 يناثلا لا نم نمايبلا مسقلا يه ة ةيروس دا ْ

 ابوئجو ماشلا ةيدابو تارفلا رهخ اقرشو ىرغصلا ةيسا الامث اهدحيأ
 5 ةرمأع كلام ميدقلا يف يف تناكو: مورلا ركب أبرغو برعلا دالب |

 ةفلتخ ميلاقا يهو مارا ايدق ىعدت " تناك اهنا موظنملا ردلا يف هاي

 اهيفو تارفلاو ةلجدلا نيرهنلا ماداو 3 ماراو قشمد مايا

 عضوم يف ءاجو . روحان نب ةكعم ىلا ةسن هك ماداو نارام ةئيدم

 أريفو ةناثلاو ةكاطنا أمفو ىلوا ةءروس نإ 2 0000 ثلا

 هيج اموكو نانبليطناو هلحا اوسو نانبل لبجو قشمد ايفو ةئلاثلاو ةامس
 ةجراحاف ةل>ادو ةحراخ نيش اهلعج نم مهنمو ٠ سيوابب ايفو

0-5 



 دس مج روت 2

 2 ( موب )

 دقو ظعالا ترتشع نهاكب فرع" نوديص كام ناكحو كلم
 ٠  اذكوهو . . اثدح ةفشتكلا كولملا نفادمو ناثاالا كلذ تَبنا

 | يوتس ناك ةليبق وا ٍةنيدم لك نا:يف ةيلوالا مثالا ةلاح تناك
 ظ 3 |ملا هذهو هسمت فتم وا ىرخا ةطاسأ عضاخ أما "كلم الع

 انععب مهضسب ةرفاضم ىلع مهسسجت  تاقالعب ةطبترم تناكةددعتلا
 59 لا فورظ بسم موهغلل وا ودعلا تاراغ فدل ةدشلا 9

 نم لدتس كدب مهر ٍدهع لبق كلذ ناك دفو.ناككملاو

 نييقنيفلا نم مكحبكماسو ميهربال هللا لاق ذا ن موكتلا رفس

 نييرومالاو نييثافارلاو نييزرفلاو نييثحلاو نييئومدقلاو نييزئقلاو

 2ك لاطلاق ءاجو ؛ نيددتسوتلاو نيا شاجتإلاو نيينامنكلاو
 ار ام يناف * ارح مهيصانتالو نيكئاولا دااال يلا
 : دق نومالا ةالطضسم اازش زاخ تبهو طول ىنياذا ا مهضرا

 "هو نيته انغلاك تاماقلا كيرا زف كلم مهو البق اهب اوماقا
 5 اجو ٠ نيا منوع نوبباوملاو ٠ نيقانعلاك ةرابج رد

 أ نودام كلم تاوي ىلا لسرا روماح كلم نيبان معم الو عوشي رفس
 ؛ لامشلا ىلا نيذلا كولملا ىلاو فاشكا كلمو نورعش كإم ىلا

 هرغ رود عاتب فو لهسلا يفو تورنك ىبونج روغلا فو لبجلا

 0 »هب ذرملاو نييثحلاو نييرومالا ىلاو ابزغو اهرغ نييناعنكلا ىلاو

 | .«ةافصملا ضرا يف نومرح تحت نييوأعاو لبجلا يف نيبسوبللاو ظ
 هسككتشنسم



 (مسر ظ ١

 عارتشالا:ةينثن نم كلذ ىلع لدتسيو نيبئافارلا لصا. ريغ لصا مل ١
 كولملاو رسوعالر ذك .ةراغ دنع 0 منع ركصذ دقو ||

 رفس يف .ءاجو مينرق توراتشع يف نيبئافازلا اوبرضو هعم نيذلا.
 اب اوماقا ةريابْلا ضرا نم بسحت .نونع ينب ضرا نا نيوكتلا
 لبوط ريثك م يظع ٌبعش رهو. نييمزيز مهتوم نويئومعلاو البق

 نينقانملاك تاماقلا

 تناك نينئاعنكلا_ ضرا نوك تبعي ام لع فقن مل اننا .٠

 نم لوا نييناعنكلا نا. ىلع سكملاب لب اهيا جفوصو لبق ةلوهأم
 ايف مملولح دعب اهلا رجاه دقو ٠ مهينا مسا .تيعدو. اهاحا
 مآ «:ظسوتملا رلا لجانب نا ةريكص ةيح ءاولكتسو نونطلبلللا

 ىلماوشو يصلا جيلخ ةهج نم نيينوديصلا نايتاب نييلاقلا .,عازم
 ةريصغو' نوبارتسا: ارننكو ءاهذر دف ةسارعلا:ىراخو ا نناقوالا

 نيبنامنكلا نا ىلع لدي نال اهضقني ةلسمت ينامنكلا ديلقتلا ناك
 مهيبا َقلُخ ضرالا هذه يف ناو نيطسلفو نان يف اومشاوفلأت |

 وا ةحلالا نم لوالا لبجلا مم يقينيفلا نيطلا نم ناعنك لوالا
 تثمبو ةمالا هذه ميراوت يف ركفلا لمعا نمو ٠ نيلوالا ضزالا ءاثبا
 هذه ىلوالا لاجالا ٌذِنُم :تلتحا اهنا مل اهزاوطاو .املابعا نع

 اوجرعي نا ريغ نمو ٠ مهريغ اهاطن نا: لبق مهب ةفورعملا ضزالا |
 ىا نعسقنو مهرئاشع تبعشتو مهددع رثكخف رخا ناكم ىلع



 (مو 9|

 ا هاعتر مال 1 و اهلوادتتت ةعئاذ نالا ىلا لزت مل ةزهشلا

 اان نولوالا هيلع ناك.اع انربل

 كك الا هذه مهيب ريش رشع .دحا ناعنك ءاننا ناك دقل

 | قحادم شاجزجو روماو ٠ ٠ سوببيؤ . ثحو ٠ نودسمص مد ةصخلا

 .رفس يف ءاج امتةامحو . زامصو . داوراؤ.٠ نيسو. ع

 للا ىلع لئاقلا هذه ترفاضتف مهيلا لئابق مهؤانبأ تبسن

 هف اا هب اوماه ام وأش اوغلب ىّتح ةورثلاو مدهتلا ءارو 0

 "ا ا زادتقالاو ةداعسلا ف ' ىلعا اوقرو

 اءليغل م نياك ئجم نا نيثدحلا نم موق بهذ

 رمان تناك نإطسلف نا نيمعاز قذحم ريغ ةعيدبلا ئضانالا
 انيق ام اذا ةرباجلا ٠ ءالوه نا عم أبيلا ملوصو لق ةرباجلا

 5 الا .خنلا لبق ةرواجلا اواي يف اوناك ثيح. مهاصا ةقيقح
 "نم ةلبق ربكحا نيئافارلا نال نيينامنكلا دا دع نم مها انأ“' 2

 ةينت قف يفبكسخ يذلا ناشاب نب جوغ مهنم .نيذلا ةراجلا
| 

 | ديدح نم يا 0 ةربايجلا نم يب هدحو وه هنا عارتشالا

 'عرذا عبدا هضرعو عرذا مسن هلوط نومع ينب ةباد يف لزي مل وهو
 ليد نم سيل ذا ةيروما ةينامدكة لبق الا اونوكي مل لجرلا عارذب
 . ناعن ٠ بعش لش اهدوجول حيران الو كلذ ريغ ىلا اهتلسن نيبب

 نعي نا نكمي ال نييمزنزلاو نييقانعلاك ةريابجلا لئابق يقاب نا ا
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 ةرغو نارحت لإ نوم خم( ضرإلا مده سادح ىو ىو
 لاو ٠ ا: نا يلا ملوبصو ةمداو ةرومتو مودس موخت 3 9 انوا

 هج نم أيس لعل نودص يشع ضرالا هذه ف تينا ةندم' ا

 كيلقر د 1 يل دارس ال مما كعب ٠ ٠ نو دبص وهو .ناعن

 نا الا مهكلامو مهعورف لك ىلعو عجا مهيلع اوطلستي لو مه 1 ا
 عساتلا ليلا نم نينروشالا ةيزطا عفد ىلا اورطضا 0 ا

 - كَ 72١ .ة بس ىت> رصم كلم سرتسوزاس ماذا 7 2 ا

 رضم كلم وخان مهمهد ىتح نامزلا لط و ١ لالقتسالا ايف ا

 قاع نا ىلا مهعضخاو" 51١ ةنس كالذو روشا طومس دع هشومجب ا

 <05 ةنس هرهقف وخان ايراخم هشوجب ءاغ ىفاثلا وفاتك الو ءالا ||

 اوبرخو نويئاداكحلا م ذاف. مهناريجو نويقينيفلا وخانل رصتاف |
 .مظع الو. ةنس ١١ راصح دعب ها/“ ةنس روصو هم ةنس ميلشروا ١

 ب ربر> نود زيساكل نويدييفلا عب طخ سراف ةكلم ناش ا
1 

 مكرم ةداسو َة هفوتعم مهقيرح ا يي ميكر

 . ةريتعم

 يلوالا مانالا ف ةينامنكلاو ةيمازالا لوصالا يلا رن ل

 2 يه ةيعشف ضرا تح يتلا هب ةناعنكلا لوصالا نا ىري
 امم فم فب

 اهنال ةيلوالا رضعالا نع ءاصتتسالل لاما مسن ةيمارالا لوصالا |
 كلتو نيدو اندم ذب نا قس ام مها ,رهدلا ميدق يف تنا |
 ب 0 ٠١ جز

 ساو
 5 ا 3



 0 ا ادفع سمشف 5 نم نينقنيفلا ظ

 و رارمسالا نم نورخا لاقو .لخغلا نم ذوخأم وه موق لاقو |

  ترعتلا نيطسافو ةسضء.ادقو داعنملا ا صو اهترث تبطو اهناوه

0 : 59 

 5 37 هنا تناكو اليم مسن: ىلا "4: نم اهضرعو الام 166 نم رثكاأ

 9 جالو اًنيب افالتخا ةقينف ديدحت يف نوخرؤوملا فلتخا دق

 2 تبثت ماف ةيلوالا ايكيا تاحوتف 00 تناك اهدودج نا

 ا ىلا اموسقم [ اناني [ملقا ندع دقو: . لخاو ياسو لع

 ةيدوس هنم يناثلا مسقلا عم لد نيزوك ذملا

 تاكو اونو - نب كتكوم يف كح نال نا

 وهو لوالا مينالا اما. اهداريال ةجاح ال 'هلوق اهب معدي دهاوش
 ءازا نويناعنكلا ناكو ..نوخروملا هيلع عمجا دتف نيبنامنكأ صرا

 اونعشو :ظسوتملا رجا نا نذرالا نم ةدتمملا ةهإا نم نييمانالا

 .ةلؤالا ةمستلاهذه ىلع لدت مهت اكوكسم ناو كنانبل نمار ريك عبق

 اج مث الوا ةب ةقدف ضرا اياز تاك نا لومي مهضعب نا ريغ

 اج لقو .٠ نييناعتكلأن اوطاتخاو ةناثلا ةهلا اونكسو نونارالا

 ةنمللا» نامنك حون قشر نا دعب نوبنامنكلا ءاج مثالوا .نويمارالا

 ةدوجو اهتقوم شل ناعنك مهيبا مس أب ةوعدملا نانبا ضرا اولزنف

2 71 
00 



 هل 01

 مدالا وهف روهدلا تانلقتو نيحتافلا ىوق هلادبا ىلع وقت لو 0

 فيرمتلا نم املاس ملاعلا اعل عيمج يف لخد يذلا دولا فيرشلا |

 رصعلا اذه توعش.هب تراتتساف: ةمادقلا يق انل ظلحو لادبالاو |
 هيف مالا تانلقتو ةنئاتخلا ةرباغلا لابجالا ة ةفرعم ىلا ريش قي اناك |

1 

 ةخرات ةعل

 يداو لا ف ريصش نانأا ن نق رش ملقا يم ةيقبيف نا

 الوط دتقف بقرملا ةماق' ثرح سادب رهت نم لامثبلا ةهل يدتنت |
 نالا ةفورعملا ايرغلا ةعاق ىلا لع 7 لبج ءارو نم بونجلا ةهيط |

 ةهج دوما رمبلا نم. ضرع دحتو:٠ ةعدقلا ارود يو ةزوطنطلا 0

 ىلا م قنو.ةيب رعلا ةيدان ىلا قكتهدو. نانبلب لبجن ءارو نم قرشلا !
 نيب ةعقاولا ةمقبلا ياما لوقيف سوميلطب اما :ةينانبلو ةيرحبأ
 سابارط يلاهش ىلا ريبكلا رمنلاو ل نكلا سار يبونج ىلا ةدوطنطلا
 ندرالاك ةريثك راجوب ةديدع ٍرأ نم نايتسي نيستا الكحو
 يف ةريدق يطع كلام ايف 0 .رومادلاو ىناطللاو. ظنرالاو

 لصافلا طسبنملا لهسلا يم هريغ لاقو ٠ اهركذئس يلؤالا مايالا |
 ندم مدقال نكرم لوا ناكو نائبا لالت لئاواو ريا ءىطاش نين |

 ١ يف .دالب رغصا ةقنف نا رخا لاقو. انندلا يف ة راضح مدقاو حلاعلا ٍ

 اهلوط نكي مل طسوتملا رجبلاو نانبلا تاباغ نيب .ةمقاو ةمادقلا |

 5 5 0-9 3 ةرب د
 دعا > تاق 00 3173157222355 ده حتا تتجول

 م تدل

 هكتقنمر د ١

 م[ سس إب سس | بيس بيييتت|ستس تب -
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 : اوك عدنا ذنم ناثل' ناكس نا نانعالا راخا يف. ءاجو . يربعلا

 ْ 3 ةراسمم ةادزاو نانرسلا كولم مايأ نم مهب اًرماع ناكو 5

 |١ قشمدو مارا كلم ينايرسلا رارغرده هتب راح دنع كاللملا دواد مايا

 يف الصفم كلذ لك نع مضونسو ةدامح كله ينايرسلا خوبداو

 ١ مساب روشاو نيرهعلا نيب اسم ىلا ةيدوسو نانبل ”مظعم بق
 ندا زكرم ةعستملا ةدصاملاا ضرالا هذه هتترذ تنطوت يذلا مارا

 يف ةءدابا نم تدتماف اسهف مراشع تددانعتو مئانصلاو مولعلاو

 ببوص.نيباهثكلا موخت نمو برغلا يف ريكلا رحم ىتح قرشلا |

 ااه سف ةقتسم رتل بق لك تناكو روثلا لبج قياضم ىلا نوديص |
 ظ ريكأالا بالا ناكو ..هتئارجب لغعشتو ضرالا ن*منق ىلع يلوتست ظ

 .تالصاولاو اهنم ةلسماسالا رئاشعلا ىلعو هتريشع. ىلع نا ظ

 طرارلا تناكذدشلا نيح ةثامغالاو٠ ةيرذلا:لصا ىلع ةظفاحاو ةيوخالا

 ضرالا هذه مسا نا ريغ ضعبب اهطمب بوعشلا هذه طبري يذلا
 ' ةولذباو قرشلا ضرا نانوبلا أسطو ذنم لالعض الاب ذخا- ريهشلا
 ١ ممنالا هدجو بف نانبل مسا ىوس ةمادقلا انا ظدحت ملو رخآ ءامسان

 ةعسلا هذمل ىعاذلاو.. لوالا:مايالا ذنم فورءملا فصلا يئاساا

 كلذ "نيغ لقو سعالا ةرارح نع امغر ةئاد جواثب هتماه للكت

 0 0 تعشو ةما لك دنع اظوفحم دهعلا اذه ىتح خانيلر مد يقو ظ

 كك



 في

 ناحيرلا لبجو حافتلا ميله هشو ئريناحت ظ

 مطيوقلاو ىلعسولا ةروكلاو ةيلامثلاا ةروكلا هيفو .هروكلا اضق

 2 نافل (مقا

 رمعلا ريد اطق

 علل ةيئالملا يف وانتم هافضاو ءاوه نسحاف نانبل ءاوهاما ٠.
 راوثالاب اوسكم مدقلا يف ناكدقو ءامس لجا هؤامسو هفونش نو ||

 دقو هريغو نابللا رجشك ةيرطعلا حتاورلا تاوذو ةميدبلا ةلملا ١١
 3 لح ال دهعلا اذه يف ىنفت نا ةميظعلا تاداغلا هذه تكشوا ا

 مادالا ثداوح نم ظ

 يتلا تابلقتلا. ةرثكك لئالشلا قلت نالا نانبل ناكس نا...
 نم مهرثك او تجب تبهذف هتبوانت يتلا بورطاو هيف تثدح ا

 مهنا نيدب مهكحاسقساو مهاثاضفو مهلضفب نب روهشما ةنزاوملا. ظ
 مهخوضرو ةقداصلا مهتدوبعو اهوكلس يتلا ليبنسلا مهكواسو ||
 ةفالخا ةكيرا لع نيسلاهلا ماظبلا وطالما مهتمدنس قدصصو ماتلا ||
 ىلوالا مايالا يف:اما .اهنطوتو هضرا لَ عش مدقا مهو ىمظعلا |
 ةفورعملا ذالبلا,نصخالا ىلع ماس ونب رممف ماحو ماس لسن نماوناكف ||
 ااا ايف اوكحرتو نانبلو ةيروس يا ماس دالوا نيماخ مارا معنا |

 مأح وو مهكلسم دسم قطنتو مهانكس لع دا ةرهاظ | ا

 نبا دروا م املامجي اورتغا مهنال نامنك داب ة ةفورع لا شرالا ا
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 0 فلل

 | ذبل الا 00 نيينانويلاو سرفلاو نييلبإلاو نييروشالاك
 ادق ةب يتلا مهضرا ميسقت : ىلا نوننانبالا داع مؤشو رع تاثال

” 

 ظ ا مهداز مهنابا دنع ةفورعم تناك اماسقا مدالا اذه

 ظ 18 ىعظعلا ةفالخلا كهع ف الو نانيل لع مهاليخسا دنع أهف

 ات 0 ةاودلا هذه ناف ناكرالا ةدنطولا ةناثلا ةناطلسلا

 ظ عاستا عم . ةزواجم ىتأا نادللا لكو ناببل اهخان> تحن تنمج

 ظ ةياماشلا اهتاناسحا ضف نم ه نانبل ت تاعجو قا م ابنْضارا

 ظ تازاجنا تمت ةلصفنلا ميلاقالا ناهريغ نع ةزؤرفم ةيفرصتم
 0 , يه ةلاللا هماسقاو ةضو معنو ةمج

 ْ ظ يلقاو :ئفقالان ترغلاو نيفوشلا ةمحان هفو . فوشلا اضق

 || يلاثلا بوقرعلاو يبون+لا بوقرملاو .ىلعالا بوقرعلاو بوركلا
 ْ ريلعلا : 0 يلوجلا درطاو ىلعالا ترغلاو يل امعلا فرغلاو

 ١ راهشلاو تصانملاو

 ْ انسب وا يلامشلا نقللاو ىلعالا نآللا هيفو .نتلا اضق

 |( ظ لخاسلاو ريوشلاو

 ظ 1 كيلوا للجو هرطيملاو ليج هنفو»:قاورك اق

 5 ظ هينوجو حوتفلاو ناو ريك ةرجو قوزلاو

 ظ ٌندهاوا تانقو:نورتبلا ةلكساو نوربمح هفو .. نورتلا اضق

 لمرهلاو نيدوتو ةوازلاو يرشبو
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 نا هيلحر باثك يف ذي لردنومف نانيابطناو نائل مقوم طبض ا

 ناد لابثلا دملا كيوذللا نم طلو لا رجلا ئطاوش لسمل نانبل ||

 هتهجنو لامشلا .ىلا نونثجلا نم هاثم دنع داوب ةنع قورفللا ناتبابطلا | ١

 نانبل نا سوتلد سويموكيردا لاقو + قشمد نم ب بعت ةيقرشلا | ا
 يد هنال ذاعملا ضرا دود الش يهني ةيقبإق يف نيش كا د

 نورخا لاقو ..قشيمد ةيحان نم قرشلا ةهل دتهف ادب ٠ انو لم
 سلبارطظ ني دقو نادل. مبان ضوصخلاب كدت ةيبرثلا 0 ا

 ةيرعلا دالملا وحن. 7 ةيقرشلا ةهجلاو ٠ قشمد دودح كا ا

 يكف نالا نانبل.اما . نانبليطتا تانويلا اهيمسل قشمد تحتل اليطتسسم ||
 ةذا مهتم كلفايبد نمار قي لمس ره جا يالانان ىفاتلع ١
 ميلقالا نم سمانا هلا يف ةيناثلا ةيروس نم ةيقينيف يف مايا ةعيدا ||
 ةثالث نمض ادج ةعستم ةفاسم لغشت يتلا لالا هذهو .٠ ثلاثلا ||
 نم مدق عم ةيفاشو ةفوحلا ة ةنروسو ةماعلا ةيروس يه ميلاقا ا

 أم اهنمو ةعونتم فائضا اًكيدم بوف عيبرلا ه 5204 أينم نيطسلف ا

 ينرغلا نانبل لج مق ىلعاو لصاف وه ام اينمو جوانلاب لاكم وه ا

 مث ىلعاو اعارذ 4588| هولع خو نيلبارط قوف.تانيملا 1: ا

 نانيل _ضراو.» ٠ عارذ 400 ىهو مش شبل[ ليج مف ىدحا يفرشلا ا

 نادبل ماسقا اما ٠ ةضاضغلاو ةراضنلا سصتخلا امل رفوي تمنملا ةعرك |
 نيحتافلا ميسقت ئضتمم ريرغتلاو تاملقتلا نم ريثك اهارتعا دّقف |
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 نابل كابو "لماكلا قدبجو ها د كايقااب ناو

 | رشم رجلا : طاش ةبج .ناريسن ناتساتم ناتكتوانتم تاتلسلست

 ا دقو نيبال نيدج ىلا دالبلا ناوسفتو بونجلا ىلا لاهشلا يم

 | دحاو . نانيليطنا ىرخالاو نانيلب نيتاساسلا ىدجا نوميروالا اعد

 ظ يداو لوط ىلع لتي داورا. لهس يتثرش عفت نيلبأطا نيذه

 يدذاولا اذه نمو نسحلا يداو دنع يعتنيو ربا لخاشو يصانلا

 ١ نال اما ٠١ راكع دآلب ىتح زوربلا يف يلامثلا نادبل دانسا ذخأت
 ظ ةلابق لامثلا ىلا النام قرشلا نم عافترالا يف ذخأف قرشلا |

 ] يف هب نرتشو كلاهثشلا نم برات مث نيدتاقي داود رفح لوهت ١

 ظ ةيربط ةربجب لصتيو هنع قرتفي مث يشلا لبج مفس يف يلا يداو
 يىبرغلا ليجلاو ٠ ةس رعلا لاجو داعلح لجين 7 ناروح لوهسو

 ظ 'لامثلا ةهل يدعي نانبل نا لقو ٠ ليلجلاو اكع 0 ىلا ضفتي

 "يراها ريكلا ربنلا انبو هنيب.لصافلا ةيريصتلا لاج 0

 35 نم قرشلا نونملا لا نصحلا ةعاقو اريدملا ريد تحت يداولا يف

 ١ قرش ىلا سصاع.نبا جرم دنع اواي يق قاف عا ظ

 ظ .ىلبج ىلا هنم لابجلا عيمج لمشلل نانبل ممم ان لاق» اكع.

 ظ ايمشا ة ةود هريسفد ف يرححلا لاقو ٠ نيطسلف يف نومرحو داعلح ظ

 يف 3: نيددرال نرور لاقو ٠ ةيروسو هيدوبلا لك ناشلب مهف هنا 1

 ١ لحب انلاا وسمر دق نيالا نيفاو | نضع نا ينارغجلا ةلئوماق ١ ظ



 ا|ىيسس» 0 تعصر 1 ١
 || انميو هلكت اع باقل انفع كر ذا 0 ضيقت رارزلا ليد مآ لف اني
 ؛ || نع صخالابو مهيدواسج نع ةذوخأم اهنا انّأل ققدم ثحب اهعضو لصا يف |
 َ ار نين دلملاو نيينادلكلا |

 .لؤصولا نم نكي مل اذا برعلا نم نيلوالا دابا نع بقن نم بجهيال '
 مذاقت هيلع ىتخا كلذ 'ناف ةيعاتجالا مهتئيه ةيفيكو ةيلوالا مههلاوحا ةفرعم ىلا
 تاباقت اهراثا وحن ىلع وقت ل يتلا ممالا تناكاذاف رهدلا بناون ةتلاتغاو دهعلا |

 اهضرا هلواح نمزو اهنعش ةقيقح ىلا لوصولا نو انكتمتال ةملاش !هتظفح لب مايالا
 تافارخ. ىلا ةدنتسمو زومرلا ةاشغم اهف ةدوحوملا تابامكلا نال دهللا دعب ال

 اهراسخاب تسهذ ةما ةلاح ىلع فوقولا ىنستي ىلَأَذ اًضعب اهضعب داضي ماهراو
 نم سيلو . دحاو ناكم يف ةرقتسم نكك مو عايضلا يديا اهراث تبعلو بئاونلا |
 تساسو' ةقيحم اًضرا الا : دوال ذا سصنلاو نمتلا الا ةلاضلا هذه ءارو ىعسي |

 ريغتيالو ريغ يذلا ناسف ةعساش

 عبارلا لصفلا

 هيدعلا ةيسلايف
 ةرات ةعل

3 
 ا

١ 

 0 .نادبل يف
 اك ةيعش 55 هللا ييعو يتلا ةسدقملا ضرالا نم وه نانيل نا

 يف مياوريه سيدقلا لاقو عوشي رذسو نيوكحتلا .رفس يف ءاج |
 تاناغ رثكحاو (ءافنرا مظعا ددوملا ضرا يف سيل اب ركذ هحرش |
 ةيدواو ليلطاو ةّشنفو ةءر 07 وهو .نانبل نم الالظ فثكاو |

 نياوالا بهذ ادعو دور بهذو ءانمرا ةوس ُق ءاح اك داعاح أ



 يع

 0 ةفحلإ

 1 ادق ةخأنا ةشاطلا ةكلمت ف هل عتس م تناكو نالا رولا ةيبوتإلا 1

 || ٍ «لديو .يعاسشلا لتسمالا نم يتيرفالا ةيبرعلا لا عرف نم ةنل لصالا يف ||
 ئ هدعب ةثكو تاملكلا تيلكرت يف ةريصقلا ةريستالا تاكوملا :ةنيرملا ىلا اهتنن ||

 .هجبواو ءآنلاب ثيأتلا ةمالعو ةرككلا عومجلا غيبصو ةيعابرلاو ةيثالثلا رداصملا
 .ةغللا سفن اهنزكي م امنتلا نكميال هنااا برعلا ةمادقب انركذت ةرثك ىزخا

 امهنيب قش دوما يي 0 فالخا دجوي ثيخ يوغل .اهيف رييغتت عم ةيبرعلا
 ةيبرغلا ةللفللا رأت تمضخ يلامشلا ياسلا" لصالا نع تاضف نا دعب اهنكك

 ا 0 ةببرعلا اهتدقف ةمدق ةيماس تاملكةيبوتنالا : ةغللا يي ىر“ كلدلو

 |١ مه نيبوتنالا نا ىلا مهضعب بهذ ١ يريمملا هباشي اع بتكت ةيرتإلا فلا
 كر ترعلا دالب:نم ذات نونطقي اوناك نيدلا يشوكلا لسنلا نم

 تعد ةورمو انابان يضاراو ةيب تيا اوتاو ةنس فالا ةثالث وحب ةالبملا ليق رخالا
 ايقأيس يك نييشرككا ىلا ةبسن شرك دالبد ىلعالا لينلا ىلع ةعقاولا ذالبلا كلت
 .طاتخاف برعلادالب نم نما يضارا ةلباقملا ةيقب رفا لخاوس مهنم نورخا نطقو

 ١ تعقوا اضعب مىضعب نم صضااصخ اويستكاو نييرصملاو حونزلاب د نوشوكلاكاذ ذا

 ظ ار ب ينازوي وهف نيمرتنا: ينعا مهيلغ مسالا اذه قالطا اما: طالتخا يف ةغالا

 1 نع ءابخ ايل ام لكو ةرجاجلا وا زابتجالا ئا زيجوه مهدنع لصالا

 0 ١ ظ ةفيرعأإ ةنمزالا توافتي نيعم نمز

 ير نودزوشالاو نوناراتنبلا هيلع مدقأ ام ىلع برعلا مدقب م

 [|دلخ ةقدص الو 'ليلد هيلع موي ال ؛!نمز 0 الناب , مهريغر نويناعنكلاو

 لا اا لصي 7 هددغ ناككاذ لغاو لا لع راغفالا يف 5 ةغر ميلَس

 لب نائنالل ' ةفورعلا ةدملا زواتنال مهنع ذوخأ م وه ام هيلع انفقو امو
 0 اهنود امي

 ظ انقل اميظع.اًمويش مهدنع تعاشين نولرالا اهات يتلا تاداضلا' نا
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 ةئيهلا تؤاغتتو ةشيخملا ماظتناو نكامالا ىنالتخاكةعوتتملا تازث وما هيلع تآرطو |
 نم كلذ ريغو تاداسلاو تاداعلا نياستو تاسايسلاو ماكحالا عونتو ةيغاتجالا ا

 هضنتش ناويخ ءار ارو امعس دالملا يف ترو هرعا لوا ناسالا ناكدقف لعاوفلا |

 نا ىلا :ضزألا فكرهكو رئاغملا ىلا يرأيو مساع هداج ةحجإو همم نم تاتقيف

 مرانعشاو هرابواو همولسو هنايلب .عفتناف صورو نا ويحل عاونا_ضعب سغمبت ١١
 مقاوم دايتراو .ءالكت !:عاجتنا ىلا: ةزورضلا .هوعدت ارعار نوكيا نا. ىضتقا اذلف |
 عستا ىتح رخآ ىلا ناكم: نم -لقنتلاو ةوادبلا:ةلاغ نع ةلوحم |[ هاذ ثنغلا ||

 هذهو :ةحسفلا اهئالا# يف تأت ةعساشلا ماحسف يف لغوتو ضرالا يق ةيرضم

 ةراضكلا يف :اومدقت نا ىلا مهتمادق انل تشن يتلا نيلوالا برعلا ةلاح تناك ١

 ىلا ةبسنلاب اهوقبا 5 ةريتطا راثالا نا ريغ ٠ اهريغو ةماهتو دحنو نعلا اورمتو

 ةماذقلا كلت ةقاقح ةققح نع حتت الو دوصقملا ضرغلاب ئفنال داكت ةمنظعلا مهترهش َ

 هاش انك ال مهتارجعتسمو ترعلا نادم م اهوا ءانيطو ةماهلا دما

 ةقيرعلا مهتلاح نع عملت ةرواخا.مالا رابخا نكلو مهرما ءىداب هيلع اوناك انع ظ

 دودحلا توفت ,نمذ نيسعن نودب ةئلوالا مهتوق نع جيواتلاب كل مدقلا يف

 يف :اهلخعو مالا لاوحا ىلع فوقوال ىبظعلا .ةليسولا يه ةغالا نا ىلا انرظن ولو ||
 مهمولعو مهدناقعو مهدئاوعو مهراوطاو اهموق قالخا نع رفستف ذرفنلاو مدقتلا 2

 كلذ ءارو نم انل ىلت ةلذلاو ةؤغلاو ةهامنلاو ءاكذلا نم هيلع اوناك امو مهعنارشو ١١

 ىلع لديو ةريثك رومي مهداغ نع مهرإع ىتش زاوظاب برعلا درفت نع ع عمت رد ||

 هددإلخا امو مهرامخا ضءعب نع فدشكيو ةرباغلا:ةملؤالا مالا مت ”صاعمو مهتادق ا

 ترهزأف ةضور تو رضغلا اذه يف .ةقارعا تخوف لهطاو دلاب نيرخأتملل | !

 ةرخأتم نوزقو'ةيبرق ةدم نيض رص ةعلج  اذهو نئارفلا دئاوفلا راثاب تتأو ||
 يكسلعأ ققدملا رظن !متاغل ىلا رظتو ةيدقلا مالا خيراوت يف ثحب نمنا 01١
 ناف هشلا نك هل مولا ل ميغ ضعبلا كري ضعب ح :اهضعب لباقو ا
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 أ ماكت تؤ مانصالا كلت ىلع ضرفت نكوككا .ىوق نا اوعزو بكاوكم ملاقالاو |

 ْ أ داجمالا هج اياق انكر مهعفانم سانلا ملعتو.سانلل يحوتو مانصالا كللت

 ١ سن كمركلا كلذل ةرجشلا كلت:تدرفا. اذا :بكءوككا كلت ةمسق ةيبسق قلم اك ينل
 ظ : .كلت ىلع بكركلا كلذ ةيناحور تضاف اذك اه لبو تسرغو

 | ' ةيدوبلا يلماز ا نا ىلا مهمون يف لّيللا يف ميملكتو سانال صوتو | ظ

 الدلم نانإلا» 'ةدالع تلصاتساو: مانضالا كلت:؛تقس مالسالا :ءاج اف | ٠
 1 55 معلا قلاخاو ديحولا عدبلا ىلا .

 ا رظن

 يف ةدهج ىعسو برعلا ةمادق ىلع شيتفتلاو ثحا ءآرو دمت نه نا
 نوندأ راسو ءاوشع ظراتك ةنسقت ىأر ةبيلؤالا رنعمالا كلت ةفزعم ىلا لوصولا |
  قرتبفلا دوعب مث اًرككتم اًرئاح فقيف لعفي اذام الو بهدي نيإ يردي ال لنل |

 مداقت يذباهنإ دع ناَْبلا كاذو نابنلا ع أبياع رو رصعالا كتل |

 فاعتكال ةعبرذ“ :اهرؤتيف 0 نع تتيقنتلا يف نشفنلا دهحا اه اذإو نامل

 ا .مداقتل نيداوألا برعلا'ناف " ةراحو اياترا ٠ هذبز ام الا "انعم ىري الف 5 ناك ام ظ

 ظ ارنركحي لو مهزاثآب ملقلا بامسا تعطقناو' مهزانخا قئاقح ترهذ. مهضارقنا |
 ا اهلكاش امو مهعروضر مقامتا ”"اهيلغ نوقريف فراخإلاؤ شوقنلا ا نونتع متبادك

 نيضارو ئرورضلا مهذرأ ةاقلا ا -ةلاح نم هب ةملع مع اع نيعناق اقناهكلإب ١

 ١ راثآلا اوتبف مهييفب واثت مهنا نضرفازلو :"مهازيج نكاتسم ءازا ةريقملا ميك اس
 هذه اف "ةرباقلا رتضمنالا كلت“ يف -ةوطشلاو ذوغنلا نم مهل ناك انم ىلع ةلادلا

 ةنمزالا كلت“ اهتءادق ذوافتتاال لابطعا يف ةتوحخم نكاشم الا انه قبني م راثآلا
 د ام اودجو ّيقلا ةلامملا نع الآ ءانب انتأت ال اخاو اك اهلا انرشا يتلا

 مل ىلع لصحي ملف عيطلاب ينم كاكاو ةؤادبلا ةلاح ىلع قلخ ن :اسنالا نال ظ

 1 اهيل ةنوشخو شيلا تلكع اف يفاعن لاوظ *تامزا + تررننادمبالا
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 ا
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 اوضمم آلا كاك ناف اهادخا نوجؤيو ةطيرخ يف اهؤايجيو الفخ ثلاثلا نيو 7
 ”ةنناث .اهولاجا لذا 3 ناف هنع اولدعب يهانلا ناك ناو ”هوذارا يذلا رمالا ىلع |
 هلق مل نا. تببلاب مهفاوطت دنع ء نولوي اوناك اذهلو نيبومكملا دحا يوي 53

 ' احادتلا رف |

 ا ئريوناو يقدذالا لق ىزعلاو تناك ةانملا برعلا نارام نمر

 مئابذا ٠ ءامد ع قار ةرخض تناكو ديدق يله امم وجا ٠١ لحاس دنع احلا

 م .اذا سمت : مشط وح, تناك تاللاو . بدملا يف رطملا اهنم نوستيو |
 ةدانعن نإ: ةيبرعلا ىلا هتلر يف كارتا ل سلا ارا 6
 طبخت يتلا يداويلا.نم دعب حث ل ةرباغلا رصعالا يف ةم * تناك يفلا سيلفا

 ةيلاوتته تا رمي ادينت تلغ ران سيفا نسهشلاا غرملظ امدتع هناف ةيروس ش

 0 قفألا يف ريسنلا اهضرق ربظ اف نشا ودبلا اهمدقب يتلا ةدايعلا وهو ||
 ايد نواح لاما رويظ ىلع مهو ةالصلاب اوذخاو قرشملا وحن مهرظن موقلا |

 تناكص تاللا نا ليقو ٠ اما 7 نسبا زاطا نبظ نا ىلا أضعب مهضعب
 يف وهو فق مث نيحلاب قولا ودلك تلي ناك يذلاب يبس فيقثل اهنص

 نونوطيو ةنانك ونبو شيرق !امظني ةرجش تناك ىزعلاو + :ةبرلا ةورع ثيدح ١
 اع ةرعسدا مدص لقو ٠ .اموي اهدنع نوفكعي و ةبمكلاب مهفاوطت دعب اهب
 لايما ةعست ناتسلا للا قرع تاذ قوف دعسا: نب طا املا ن لوا نافطغ 1

 نب تلال تلا اذه مدعإ تدويفلا مف, نوعمتل اوناكو اسي 08 35 املع 5

 ةنوسلب ةكم لفساب . بضصت "ينط وهد ةضاخلا اودنعو ٠ ةرمسلا قرخو ديلولا 1

 هيلع نوقّلعيو هل نوني و نبالا هيلع نوبصي و ةطنملاو ريعشلا هيلا نودهبو دئالقلا ١|
 مهثخ ةيناولا ةبمككا عدي هيف دف عضد يذلا تيبلاو ماعنلا ضي |[

 كلذ ينسج اويصنو .ةئباصلاو ةيسوحلا مهن نمو يقرزالاو يربوتلا لاق 5

 نضال اويل اا ا 0 7 بهذا مانصا ةيئباصلا ءارالا |



 || نوضرفي امسق نيرشعو ةيناك ةنومسقيو هنو رغم رواجا نورتشي ةورثلا لها ||

 !اهنوبسي. رةطيرخ يف اهنوفسجيو ,هيسا__جدق لك ىلع نوبتكيو عباسلا ىلا |

ْ 
 ايليا زخآلا ىف يبر يلا اهدجا ىلع نوننكت مهتادؤيعم نه را نلط

3 00 

 ظ .اةقاناو ٠ .فلغملاو ,. فدرلاو ٠ ةعنهلاو ٠ ةعقشلاو ٠ عانضلاو ٠ ضيلاو . ةفرطلاو

 ئ «مسلاو  نيمزرملاو٠ .نيلكو وعلاو« ةلوشلاو ٠ ليهسو .. نيكخاعنلاو ٠ نيت

 : اولا ٠ ةاشلاو .٠ ٠ ىعسو ٠ ءاركساو ١ نينارخعاو + يلاحناو .. ةيللاو .٠ ردغلاو

 ٠ رك وكلا. تايئابلاو ٠ نييلبابلا نع ناقل ندا نساكساو ٠ يور ٠ ىد

 ايف يدجاك 57 يففلا 8 نانو رمقلا الو فجل 5 لزنتال يقلا

 سمن. تانبو. سطقلاو

 0 ايلا نيد ع " لوا يف بوعلا تاكقنقل» يريونلا: لاق
 ١ شيرق مانضا مظعا نم.ناكو لبغ 4 لاق. منصب يم نب ورم مدق ىتح

 تنبلاب هفاوط دغب هاها: ىلع هيب ًادبارشلا نم مدق اذا لجدا ناكَفم اهدنع

 تا ايناستلا# ةروض ىلع قيقعلا زرح نم ليه ناهحو دنع ةئار قلحو

 هل تااكسو بهذ نم ادي هل .تامجنل شيرف ةتكرداف ةزوسكم ىنيلا. هدي
 0 اما ربعا 1 نولوقيو ةجاحل مهتس»:اذا اهب نونرضي نابرقلل .ةنازخ

 انج نحا اادقلا رف هلقت ل نا
 ظ اما لف 58 هاله. ةرشع اهلصاو مالزالاب. حادبقلا هذه .فرعتو

 ظ ناك ويسرا , ينمو ..حيفسلاو ؛ لخلاو» يسمو سلحلاو :نيفانو ٠ نسقرو

 ١ انكعو ةثالث كلاثالو نيبرصن .يناثللو بدصن .لؤالل, ةبصنا !نم ىلوالا ةعبسلل

 ةليرملا كلت يف اهلين لسيجلا ةنوحل لدم .لجر دي يف اهنوعضيد ةبابرا
 8 هبيصن ذا ةيصنالا تاوذ نم حدق ل جرخ © لجرال ادق اهنم جيو
 :ع عضو حادا هذه تناكو٠ نوجا نع مرْغ هل تلضن ال حدق هل حرخ

 ا اذاذ. ةراذغسالا وا ماسقتنالا+ حادق - ةئدانإ لس مانصالا ةن ةددس

ْ 
| 

 ا
٠ 

 ١ ذاق

 ا 0.

 زل 0
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 اشيرق :ىأر ا دعسا نب ملاظ اهانب نافطغل تيب سبو ٠ جذا ةسبك او ْ
 افصلا.: نم رح ذخاو ثلا عرذف ةورملاو افصلا نيب نوغسو ا ةيعكلاب نوفوطي |

 لاف“ نيروجتا عضدو كتدبلا ردق ىلع اند سس ىف 7 ىلا عجزف ةوزملا نم رعد | |

 لتقف ينلاكلا ن ١ كانتا نب اهغَن راغاق د نع هب ًازتحاو ةورلاو اهلا ناذه ||

 ع ثوغباو .٠ ٠ غبغلاو- كيلو: ٠ بخزع ةدمع ء اكيملا دعو ٠ < هان مدهو اماظ. ا

 رجابو ٠ رزاو؛ دوو٠ ناكلم ينل ناكيقا كسل ةىعحلاو . ةجلاو . 2-1 ناك ا

 هب يعم اسنص رادلاو : راودلاو ٠ نزاوه ناك اًمنص را ا دْزألا ةتدبع امنص' |

 هرم مدطو سد اند قكو“ رصقألاو زيزو ٠ نب ونازادلا دنع ٠

 رسفو :هطهزو نياذرم نب«سابعلا هدبع امسنص: راهظلاو  نسيئرلا.نبا لشن |
 هل. نومستي اوناك نالوفح (منص نيونايعو زيدل ضران عالكنا يذل ناك امنه. |
 ظ . ةلهالا يف ناك امص شرجو يلما امشض ننافلاو ٠ مهورحو دم نم ظ

 2 ليذه 'هدبع م: نانو هنفدو .هيدباع معز ىلع جون نمز 6 دع عاوسو

 قوهو ٠ فاو < :نسودل تا نينكلا يذو ٠ فوعلاو ٠ ةعسكلاو ٠ هيلا ا

 اوعرد تافتالف هنا يل :٠ الجر ناك لو سون“ موقأ ناك لبق امص ١

 اهلك هورت ىتح مكباوع يل م < هلثما لات ناسنا ةرود.يف ناطنشلا مهاتاف' هيلع ١

 ىلا رمالا مهن قدام 0508 نم ودعب نم ةعبسبو هب كلذ ارامفف متيلص ||
 لهشالا دنع ونب ةنمو لهشالا اودبعو ٠ اهنودسب امانضا ةلثمالا' كلت اوذْحلا نا ||

 مهدنع اوع هنو هذ زا امنص مهنو» مح الاو ؛ ميحبلاو لهلابو : ثرعلا نم يلع ١

 ةهالاللاو . نسودل امننص ىربشلا ىذو» ةهبطعاو ٠ نادملاو ٠ نزيضلاو٠ معو: 2

 دقرعلاو ٠ دودرفو» ةرهزلاو ٠ ميرلاو 4 نخفف ٠ :تمدلاو:- نوزلاو ٠ توغاطلاو ا

 زاتفظالاو ٠ ةربزلاو ٠ روضالاو ٠ راسطساو ٠ ذئاوعلاو ٠ دتكلاو ٠: يذلا أ

 ناسدلاو ٠ نيتسانتلاو ٠ سدجربلاو : ءازوطاوا ةرثنلاو را غالاو «ةرعملاو .رذعلاوب |
 «ةفرصلاو. ٠ نيةهوعلاو + قوبعلاو ٠ ىفاثالاو:.: نيظراقلاو+: نيطرشلاو ٠ قنمدلاو |
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 اةييرح كلفلا ملعب .ةيقبملالا ممل نكلو ىرخا ىلا .ةمج نوي

 أ ناك ىناعمسللا ناعمس لاق. كلذ ىلا .ةلاطاو ةشيعملا كلت لثم يف
 ١ ب وكلا ءاوناب ملعو اهبراغمو موجنلا ملاطم تاقواب ةفرعم برعلل
 0 د لوظو ةباعلا طرف كج ام/ تسح ىلع اهراطماو

 ظ خاتم 17 9 ايياردا هيام نيرخأتلا ا 1

 ظ ٠ ظ فراعملا جراعم

 برعلا نايدا
 .ناىلا مهارب نم نودبعي مالا نم مهريغك مهرما لوا يف برغلا ناك

 | مهتلاخ هللا اودنفا مهولا .ءادبب يف اوهاتق يلقتلاو ريبغتلا ن نم مهريخ باث ام مهيأ
 ههطالتخال نيلبابلا ةطلا مهنم بيراك دعو تابثاككا هيلاتوب تافارتحا ىلا اولانو
 مناوخا ىلا دقتعملا اذه اوأقنف. مهت نم>«امبل ميزا لباب أوحتف نيح مهب

 0 دقل سودوريه لَو 2 2 مايالا عم ةينثولا ترشتناف مهلئاقو

 تحن ةدلوم يا اتئامم نودسعيو ءامسلا يا 0 نوحض 00 رعلا

 ا يذد هللا ا يا هللا ةراو ا اناسإ مهدنع فورعملا 0 و تاللا مسأ

 ريق كناكف  ةفلت مهنايدا تناكو يربعلا نبا لاق“ تلا بر يا تارسلا

 | اليهس يطو . يرتشلا 10 .ناربدلا مسمر ٠ .رمقلا ةنانكو سمشلا دعت

 "تالا هل لاقي ةلخت ىلعاب ام فيقثو .دراطع دساو .روبعلا ىرعشلا سبقد |

 ةاررشح هربق ىلع هنقاث تو نم نا دقتعو دأعملا لوقب نم مهف ناكو

 كب انك كي كلذ لعفت ع نم

 ١ نونزطم اوناك ةسسرل :تدب مسأ وهو مانصالل تاصكلا ١ ترعلا ماقأو

 م



 ا ا

 مدلصلا#لا 0 ىتخ ةيالولا نعل 5 مأق م نوما ع يثرقلا أ

  قرزالل ةك واحلا كناتك نع [مؤلم ا

 أمنه نيدشارلا . ءافا#ا دعب تزهظ تلا ةيمالنمالا لؤدلا نا ا

  ةيؤاعم اهريهاشم نمو ال47 ةحس ىلا 7 ةكس نم ةممأ يب ةاود ا

 امدك اشيج ريسو اهنلا لحا: ةقيسي مل ءانشا ةلودلا يف ركتا يذلا ١|

 ةنس ىلا 76٠ ةئس نم نيسابعلا ةلود اهتلوو ةنط:ظستلا ىلا |

 ساسلا يف لقعا ناكو دنشرلا نؤراه اكوام : مطاعا ن 00 ١5 ا

 مي أملا هللا دبعو ٠ . كلم عاستاو ةوقو ا رمدتو نأ مرلكأو أ

 || تجارب ودهع يفو املخو امهفو.امزعو امزح مهتاو مهمكحاو مهلعاو |
 ظ 0 مجو سرادملا دّيشو سلاجلا دقعف فراعملاو .مولعلا ةراجت ١
 ماكجدا مهفلكت ةججارتلا ةرمم امل داهتساو ةراضلا يداقا نما
 مهن اذه ذتابو ءالعلاو ءايكملاب ا ا 2 ةجرتلا |

 اوهأت مخل هدانع نم هللا ا مهدعيو مهر ظانم ننأبو |

 . ةرخآلا ىف هللا نم مهبرشب.اب اورختثاو ةقطانلا سفنلا لئاضفب |
 || مهباهو برغلا ةيرثكحاو قرشلا لك لع نويسابعلا كلم. دقو
 مولعلا قاطن اوعسوو تو مهتلود تطزف ه هوالتعو ماعلا عيمج

 مهئاملعو ميسرادم ةطسأوب .برغلا ىلا اهولقتو فداعلاو
 تافاشتك الاو مولعلا ءارو نول اوكي اذ نولوالا برملا اما ٠

 نويلقتي مهتشيعمو مهلاوحاب نينئضار: واكل مهنم نيزحأتلاك



 يس سس

: (5) | 

 | رذنلا هنبا هفاخو . ريهاشملا ةازنلا نم ناكو ريدسلاو قنروخلا

 ١١ كاملا كرات دهزتو ؛ 454 ةنس ىناثلا نامنلا هفلخو ٠ 47+ ةنس لوالا
 أ كلاثلا نامنلا مث 405 ةنس يناثلا رذنمل هفلخ يذلا دودالا هبخال
 | مال للمتلا ةنتاح نب نت وبان دس كلمو“ عملا ةئس
 اة هفانو'ءريثسلاو ني ذملا يئاب ه5 ةئسس كلاثلا :نئيفلا .«زما
 ' نانراشملا هدعب  كلمو ٠ نينرلا- يذب فورعملا ثلاثلا- رذنملا

 ْ رذنلا مث هالزء ةنس سواق اليا داواخو ه5 ةنس يدنكلا ورم

 ْ / ريك ن م آت تامو ةريلا لها رصنت همانا فو هلق ةئس عبرا

 ميم ركح ذسو كلا هدعب مطقناو ةجو ةتسإ مرح نإ

 | ءالطا يف

 ا ديز ءاشا ةدنك .ينب نم كلم نم لواو

 ةدرطف ؛ ترم | مظعو ثراخلا مث ماسا8*6 ةنس روصتلملا هن هفلخو

 ظ باكل بيدسإ مك مانا لطت / نيذلا هؤاننا هفلخو ناورشولا

 ظ ةلضاوتلا
 ظ 58 8 0 راد زاجل اذ لتسهعلا وزب ةينعتسملاو

 ظ | طخحتلا مهب لزت ني مهنم مهرجو اهيف كام
 (| نيب اذن هب .اوناف ليما مه رط يف اورثعف ئعرملاو ءاملا”نوبلطب

 ؤ تلقو ىتَح نامزلا نم ةهز ضي و: مهنم جواتو مهرج
 | يصق هكا تمالسل ةبادسأ: 1 نمو .:ليؤط ثددج الو ةتزيشع



 0 ]ا

 اون يذدافعب يف ةشيمبا شوي طايرا قا تسريح ىلع كلل |
 ف كالملا يتذ مت 2 ةديدع مقاوم دعب نجلا اوكحأمتو ا

 ةئس مهم زهو قرخك نو نزي يذ نب فن مدق نا يلا مهدي ١

 فزاعملا ةراد ٍيف.ءاجو.. نوداخ ناو قرزالا كلذ يلاراشا <01 |

 نشبملا :كلم يشانبجتلا هب ثنببةشبطلاشيج كاف مرشالا ةهربا نأ |
 اًذخا ساون يذب فورعملا يريمطا تعك نبا:ةعرز نهلا “كلم وزغبل ||

 عابتا جلا هويبجي. ملا مهنال.زاتلا خهكلعا نيزلا نامت تراست زاش ا
 نا ساون وذ: رافضا ىتح نها برع ىلع ةهربا لاطتساف ةيدوهلا نيد ١
 رابط يرن ةشيطا رسا ف عوقولا نم م اذو> ربا يف هسفن ىقلي ا

 زرع اك وتر اما.غ نيطانقلا مهبم *الج يف ىلاعاو نيلوالا ةلولملا ا

 نم لاو مرعلا :لمس ثودح دعب نم الا مهاوحا حرش ىل فقت م ملف |

 ناك :م ب ا ةنسس بيه نب كللم قارملا يف نالهكينب نم أَ ا
 اًرومحما رافق راوغم الطب ناكو 70١ ةنس ةع زج هفاو راينالابهلزتم, ||

 نورع ذا نال دس ٠ الا راصف فايلطلا كلم ءايزلا هب تكتف ا

 ىلع رضتناو نيدريلا لوب وهو الزب ةزيطلا ذختاف 74: ةنش يدع |

 هنن كامو با ماب رنا ةئم ءدبلا نسيقلا ءزما 'هفلو ءانزلا ْ

 يلوو.م8 ةئس ىهلمعلا :مالق نب سوا هنفعو 704 8

 قرحلاو وك لا :ففووعملا وهو "4 ةثس يناثلا نسيقلا-.ءرم 1 ظ56 ْ

 يىفا حاسلا روعالا' ناعنلا هنبا هتاسو . رانلاب بقاع نم لوا هنالا



 اة اسم.

 "3 ةلف

 ١١ نم لوا ناو زاجبألا ىلإ نملا نم دومث جر>او بهذلاب جوتن نم
 ١١ نهلا ىلع مهكلم لذي لو .لئاو هنبا هدعب كلم مث يبرعلا رعشلا لاق
 | لب نا ىلا دالبلا ازغف دادش ىلا ىمالا راضو نورق:تضم ىح

 6 «ةميظعلا راثالا باو املاو: نئادملا ىبو ترغلا_ىمقا
 يف رقتسا نا ىلا فئاوط .مهكحام راصو ريم لاوحا: تبرطضا '

 | نشئارلاب ثراملا نذل انقو. ةمبابتلا هيلي يفو لوالا عيتوهو ثراطلا

 ١ مانغلاو باسل نم هتاوزغيف هباصا ناكاامم ءاطعلاب نسانلا شار .هنال
 ' راسلا وذ 'ةفزرا كلم مث ءاهنم ينوب ام: يذوعسملاوبريثالا نبا لاق ||

 |١ هفلخو ةيقيرفا ىلا برعلا لسئإبتب بهذو ١٠ه ةنس سميرفا مث ا
 0 هروج نمترعف ةيعرلا يف .ةريشلا نسحي ف راعذالا وذ ؤرمع هوخا ا
 ١ ةتفاخو ٠١١6 ةنس داهدملا هنا اهدنب كلمو لييحرش كلما تدلقو .
 |١ مث «ابادحلا سيفتب هيأع تدفوو ناواس دهع لع تناكو نشيتلب هتنبا |

 | لمزا' يداو ىتح برغملا ازنف مدنلا شان كلام كلملاب اهدمب ماقا
 | هردّص يف بتكح يداولا ريفش ىلع نساحن ٠ نه الاثم ماقا تح ظ

 ال عذم هءارو نبيل يريمملا معنلا رشانل متصلا اذنه دنسملا طخلا
 ظ ينال وذ قعر رت ةنأ هده كلمؤ + نطغتف كلذ دحا فاكت

 ١ ىلا كلم وفتنسا/ يح '|ًنابطعا ةةيولمل فقاعتو + بنقرعم ةنده ينابو

 | اكول ليزا همانا فو اشازع بقللا يدزالا نءاعنب وزع
 ا ير ا تا 1 ا سب يا

 لتتم“ هل ةرواجلا نابملا تقرهتو مهنك.أما نرخ 5 ظ

١ , 

0 
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 يذلا دادش هنبا هفلو . داع وه: نرعلا نم كلم نم لواف
 ةمبظعلا. ةنددملا لباب ىلع فحزو قارعلاو ماشلاو دنملا ىلع ىلوتسا ||
 برعلا دشخترا ءانباو ىلوالا مهرجو مسطو دوم لئابقو هتليبقب ١

 دي يف لبا, تنقبو اكلم يعد: ثقولا كلذ ٍفو.اهكلمتو.ةيزعتلا

 ناكف ايم 2 رطو ةمدظع ةحبذم مهحبذو سولمب ماق نا ىلا برعلا ١
 ما هئس جالا نم 3 يذلا ناطحت زل لقا لسؤو 3 0

 رارج ركسمب نيملابلا ىلع لمح اذهف ةيناثلا مهرج .هتلالس فرعتو ١
 | نأ هدعب كلمو ناطحق تام ىتح بورألا تاضاوتو راثلاب اًذخا |
 مالسلا مئاعد دطوو ملصلا ديف برعي |(
 مه رانأ معلا نايسا تدطقناو مهرابخا انع ترهذ ةيراعلاف . 5

 لاق ترعب مكحلم نام نا دعبف ةنرعتملا أمآ ٠ مهدهع مداقنل ١

 ةعزملا هاو ناكو بجشي هنا. 'هدعب كلم ءريثالا نناو يربوتلا ||
 راطقا يف ورغلا رثكحاو سمث دبع نبا هدعب نم كاموالاق نا ىلا ١١
 نودلخ نبا لاق. ءاعنض ةند» هكله.ةدعاق تناكو انني سف :دالبلا 1

 راقلاو رخل, نينلبج نايااماذس كيا قاس نتف هام اما
 يالنوهو ب ناو نينلسردلا»لفاسوم داطتالا» تري انمي درتلا ١
 .لاق نا ىلا هدعب. نم نيمح كولم هّئاف هماقا لق تاو مرعلا ىسإ 1

 ةز+ لاق . ناليكو ورمعو ريم مهرهشاو دلولا نم ريثكابشسل ناكو ١
 لواوه ليقو ( مق +١8 ) مشرعلاب فرعي دقف ريمج اماو. يفاهتصالا ||
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 ١ مهكحاهاو نيدج يب 1 لا
 || ا 5 ثرفلا هلتق ثدح ىلع .ىلبج ىلا دوسالا برهف

 0 1 ظ ميطو سيدج وب تضرقناو يأطلا

 ْ اا نب ناطحشونب مه «نوداخ نا لاق ٠ هب رعتملاو

 |١ «ةبزاعلا برعلا نم. مهناوخال نيرصاعم اوناكو ٠٠ ماس نب دشخترا نبا ظ

 نب ماح نب شوك نم مهاصا نم برعلا نمو ٠ موظنملا ردلا يف ءاجو
 |١ ندادو اباش نمو اككبسو امغرو. اتبسو ةلبوجو اناس هدالوا نمو حوت

 | مخيع اببارا اونكس نيذلا نوشوكلا دلو :الوه نمد امغر يبا

 ْ ياهلا كا زج لا نتعب يف نكس نوقإلاورعالاو يبجملار بلا

 املا 11 لل + ةعيطا دالب ناكش منو مهئااب ةفورعم ١

 ظ تالا ليعامما نب ناندع ونب مه» .ائثرزالا لاق. ةيرعتسملاو ظ

 | ةروطبق نبا ةارعت نم مهنمو موظنمل ردلا يفءاجو .ةصكلا ةئادساولوتو | ظ ظ

 |مل الا وريهشلا ثررعلا دالب بوعش من ءالوه ندو» جهبأب نمو هتوخاو

 ظ ءاجو.نوينوالاو نوينومعلاو ن نوس اوملاو نونناندملاو نويليعحالا هو |

 ١ تويإبن مه ديلاومو مهناوسا بسحب مهف ليمجاونب اما .نيوكتلا رفسيف
 ١١ روطي واهو دادحو اسمو همدو عامشمو ماسسمو ليثبداو رادبقو

 ٍ ميتوحا بسب مهمامسا هذهو لعمسا وني ءالوه ةمدقو شفانو

 ١ نا ةيوح 5 ةكلاس تناكو مهن مط لع انا هر ءاظحو

 1 3 هتوخا عيمج ةلاق روشا وحن كيلا تناو رضع هاجت ينل روش

 هع ع همس ةوسحسص هنح تسع - حل تس

١ 
٠ 
١ 

 ظ
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 نوتاتميو ليسا نوبكريو مايللا نونكسي اوناكو . سفنل ع بلا ظ

 اداتداو مهغ“ت يعارا اءاهتنا نكامالا يف نوبلقتو ع نم |[

 اضخم كلذ ءارو امو ةماهتو ادجنو زاحللاو نِيلا اورمعف مهلبا حاصمل ||
 ةبرع يلا اوين :برغلا نا مصالاو . يربونلا لاق. نودلخ نبا نع ||

 نم برعلا .هيلع ناكل ةراهاطسا ليج مهلبج يعدو ةمابت نم يعف |
 برعلا نوخرؤملا .مسق دقو .ريجتلاو ربكلاو نيدلا مئارشو هللاب لهجلا ١

 ةبرعتسألاو ةيرعتملاو ةيراعلا يشو ماسقا ةثالث ىلا |
 ىلا نامعو نها نيب لمرلا فاقحاب مهتطاومو داع ره ةيداعلاف ا

 يف لوالا مهتاكل داعاا تاذ مدِإ :١ ىظشت تاكو رشلاو ت تومرضح ا

 ناجلا نيد أم ف ئرملا يداؤور جلاب مهنكاماو دوو .'نامزلا كلذ ا

 مهرايدو ميطو سيدجو ٠ . لالا يف مهتوس نوتحن اوناكو ماشلاو ا

 نب سيدج نا .ليق . نعلا يف مهنكاس»و ىلوالا مهرجو ٠ .ةمايلا ||

 سدح لع ناكو ٠ را نب زاول نب مسط مع نبا ناك رهزا نب رماع ١

 . لع ىف امولظ سف كو ءقال ل لاي عل ن كام ممدطو ظ

 ةسدجلا دابع تن. ةريمَغ ناصا ىّبَخ مهتاسارتس كنتهو نيد ىبب ا

 هدعا مامط ىلا هل هاو كللملا اغدف :اكانف الطب ادوننالا اهنوخنا ناكو |
 تاينلا تكداو 0 م دعا: ثلدح ةللا, نهاظ . ىلا اورضحن ١

 هم نمو دوسالا بلتسا ىتح نووعدملا ساج ايف الابتحا لامرلاب
 اواو ينقااوغ الت رغالا قت نت اكلنا مهولتو مهفويس
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 ا دق ةيندم ىلا“ ةدن ةيرجحلا ىلوالا#دمسم نلوب كريرظنلا لاق |

 ظ ل يداو ىس داو ف امقوم رخ ىعدت اف [دج

 لعضو ىسوم وخ أ نوراه هيف نفد يذلا نوراه لبح نم 6

 ظ ةيدلا: برو ةكم هيفو زاححلا اهصخاو رصمو نيطساف دو

 ظ .ةئلاثلاو ٠ ةيذابلا ةيناثلاو ٠ أمتو دن نيب وياج هثال اًزاخ يو

 ١١ ةببكلا نه نع اهعوقول ةننام اهتم مهو نا اهناكس ايتو ةديمسلا
 ةبدم تاكو . هامش نع ماشلا نا مقرشلا ىلا تلفت سا اذا

 ٍْ ىلا ةيسن لازوا ىهست تناك .مدقلا يف مهكوام ضدك نعل ,ءاعنم

 58 ترغلاذالب تنمو اجا لعب يف ةلاقوت م ناطحق ن.لازؤا

 "نب برع وا تراي نم اذكه اود رهو اهتتكاس برعلا نم مسالا
 ( ةقلث”دلوو حو نس مأس نب اش نراع نب قلافوخاوهو ناطحَف

 ا عا اراب هفو هعبمج رصملا كاذ يف اوقرفت اًدلو رشع

 |١ مزلقلا رحب دنع نهلا يمهو ماسقا ةسممخ ىلا برعلا ةريزج.هريغ مق ظ
 ظ .ةنيده ناعم ةصقو.: هرطقس ةريز> أهعبللو ء ءاعنص أهتبصقو اون

 ١ ماشلا رب يبونج ىلا دجنو .الاتش 'رقثالا رجلا دنع زاححلاو . طاقسم

 "رجالا رحبلا .٠ءىطاش نع يم ةماهتو .ناحلا ٍقرشو قارعلا نرغو

 بوعلا دالب ماسقا نمو .نهلاو دجن نيب .ةمايلاو .زاجلاو نِلا نيب
 قارعلا ىبزغ:يىلا نيرجلا ضرا

 أ 3 هي وفرع دقوأ# ناقوطلا انمي ةعدقلا رثالا :ةرم تنرعلا تاك
06 
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 ةبلوإ ةطلسل ةيشا نمو انضاخ ناك[شيإ و1 نكاللا تاراع ةجاطل
 ةملوالا كلاملا كلت نيب ةلصاوتم بورا تناك أو سرافو يدام يف ناكأك 0 ٠

 مقاوملا كلت اورطسف مهثعش لو نيفلاحتملا ماهضنا مزاللا نم ناذص ةرواجلا ||
 5 ءامما ترثتح اذبلف مهتامسا اهيف تركذ ةيفزخ وا 2 حاولا ىلع. |

 ةاعنسلا ىلعف ٠ :ةدخاو عقب يف دخاو نه يف اونا تسب اهباكا نا عمراتالا ىلع ||
 ايف مهنال ميرفلايلا نان ار طخقمالا كوالا م الا ةاض دشنو ةتيقلل هذه ءارو ا
 نوضوت نودشني.رذببلا ريغ مي دل تهويوتع رضا >

 . لوالا نا.الا روهظ نع .ةروبشلا ةدما نه مدقا ةيقيقح ةدملا نواصي مها ا
 ريخالا ظاستلا يف الا تاسالل أ ضرالا طسب يف رظنب ل هنا ادهاش مهافكو ||

 تينضلا رم فلا نم يقعالا ريهاشمو نيخروملا نم مهرغ اور دقو ٠ .اهنم ْ ٠

 كلذ .ءازو ام ىلا لصوتلل مه ةيب طورضللا تاريدقتو . رباه نيب ام نوّلقت ا

 ندا ةدملا هذه نم رثكحا تبثب امب سيل ذا يرقهملا نودوعي و اراثع نويكيف ||

 ةرداقلا مهءاهواو تاباكسملا نامل ا امالو يرش | ١

 ثاثلا لصفلا

 . برعلا يف

 ةض وانة

 يسرافلا ياخ | قرش ةرش اهدخي ةبسا ةزاق نس ريهش جلفا.ةنب رعلا نأ

 رخيلا ابرغو٠ بدنملا ناب زافوب ايوتجتو ٠ نثمرا زاغوبو يمجلاوا |
 اهئاكسو ٠ةيروسو نيطسلف الاشو ٠ اهخزر و 0س ولا زاغوو رمجالا /

 ثالث ىلا مستو .ةيزج هبش سوينيلب اهامسو برعلا ةربزج اهنوعمل



 لم #0 داويحالال * نع
-_-_- 
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 هانم ديبشل نا هيلعو نيسدنملاو كالمالا ناحضاو :كححابملا ءاظفكك

 و م .نيعلاطملا ةمش بهذي ةيتشملا لئاسملا ساسا ىلع ةيخيراتلا

 ٍِي ناعتك دالبكت ناك ةعدقلا  ةنمزالا يف نازك دالب نا هللا هيبنتلا يعش

 1 لدا ةلوام اهنف ناك راستعالا نم يش تاذ ةندم 1

 ا وق اهنم دشا بيرقرخا كلل دوا :اولا قعتسم اما اهملع بقاعتت

 ا

| 
١ 

/ 
 5 يذلا شزملا نم, هذفخ ةملخادلا ةسا ناش يف ذركألا ناهزتلا كلذ نع '

 ١ ىلع اوقفت دق اوناك نوريثك كلولم هيف عتجا نئبجلا كلذ نا ذا :روعالددك فتم  ٍْ
 نا لصالجاو : اًضيازاذصلا كواملاب ةنرحتشه.نيملا كاذ يف تناك يتلا ناعنك دالب |

 |,ةمادقلا هذه يف ا ىلا ةيروشالا راثالا "نع ثحنلا لها لضتا يتلا ةنمزالا

 ىع الا ةمادقلا هذه يف ددتست اب 216 تلا سا يزلا ًتاطم ىطختتال ةيرملا ظ |

 ناساشو هلوب لابن. «نيدسلا نم فالآب نامإلا نم رخأت اميف تدك تاداهش ||
 كرا يف ماقا يذلا نوغربس رخاو ماكروا ىعدي ةمسا انيلا :لصو. كلم مدقا نا

 | نم :يشال ٍيدقلا جي راتلا نعةل ثم يف ساباكض لاق . ةريهشلا ةيتكسملا

 | ةكلم يف ةيرامسملا تاءاتكلا ةظساوب هنقو نع نا: مويلا نكي ةيديرقتلا خيرارتلا

 ابحتف ركلت عباسلا نرقلا يفدوشا كلم لايناب وشال ةباتكن ا ريغ اذوبي ازاك
 | || نيثالثو ةسو ةناتسو فلاب :ازوس ىلع ءاليتسالا لق» - ىلوالا مانالا يف لبامل

 ظ |اركخنذ تداعب مدقلاو هه حدقفلا اذهو ةنس نيناعو نيتنامو نيفلان ميسلا لسقو ة كا

 | لبق اكسام نيسخو ةناثالث نع كلذ عم ماكتت يتلا ةيرامحال,تاباتككا يف

 ظ .٠ تافاركا نمز نعو نوغرس
 قاب 508 ده م نيلوالا نا وه. تاوضصلا ىلا: ٌترقالاو مجارلا نا

 هلا يا 1 ثسىح نم دحاو ٍطغ نع تناك: طيسلا طعس رع تفرط

 آما ةيعرلا روما ريدبو نوؤشلا ريدي تال ةيطإتحوف ةنيدم وا ةلئق لكك ناك |

 ع مفديل ارادتقا هنم مظعا وه نم وا كولملا نم هيرواج دهاعم هنسفن' لقتسم

 ا

 ا
| 

٠ 
١ 
١ 

 ا
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 ةفقواو ةيداملا هتمال ةيقيسلالا, نوكتت نا راتخال عضو ام عضيو سوديب قيس |
 1 هاطخي نا ىلع بسجل د دنع |

 قدصلا ىلا برقاو انالطب لقا وه اع ىلا كلذ دعب نكي ناو سورين نا 1

 ىلع قبطن!ال ام هنسعتب هسه اليسا دقاوتكل هلوق ىلع لوعب الو هبلا. نكري الف 1

 يف تدتك/ يلا ةيرامنملا تاباتكلا يف تافالتخالا انظحال اماذاو ٠ سايق ||

 مهؤامدا َتَدِحَو نزلا كولملا ةدم تتركب انتأتال اهنا, رهظت ةفلاخم ت تاقوا 1

 مهريغ ةدم ىلع فوقولاب الو .اهريغو ماسرلو . كرا نيناداككا زوغ تاباخ ىف |

 تناك ام فنك ةيجولوبكرالا : هتلح يف تربوا .لاق: ٠ فالخالاو نيفلاسلا نم ||
 ةيضيراتلا ءانالا فلا الو ةرصاقلا انتفرعم ظحالث نا ىغننب وان اننا ةلزغمي ١

 ءامما كد: يذل وهو .٠ سدقملا:تاتككأب. يفت ةلوالا رافسا+ يف. .ةدراولا ةقداضلا
 ءامسا نا .٠ لاق نإ ىلا - نييدوشالا ةئس تيعد. مهاب نينلا.صاخشنالا ١
 ويف اح ناك يذلا لعب لبق اهنم عضو اف ةفورعم ريغ لزت مل هذه الخ ةديدع ا

 لانادرس كاع صتخجي ترملا ديغلا اهرثكاو اًدج ليلق وه م ق.٠45 ةئس |

 دنع نوةقوتي 2 ميسم لبق نيفلا ىلا اولصو ىتمت نيخرواا رثكا ىزرو سوايسلا |

 نيترمنس يد نافبف لاق :٠ ةدملا هذه نيم مهثحابم نورضحيو سما ياريرقت ١١

 نالا ىلا ةفورعم ةيروشا ةباتك دوي ال هنا وه ركذلا قمتم يتلا رومالا نم ١
 ء يش فاشتكحا نكي نا ىلع لدي ام نساو ةكسلمملا روصع مدقا نم ةخرؤم ||

 لاب الا“ هجوب تاباتكك هذه :لكو: ىلوالا ةنمزالا هذه ىلا ىقتري كلذ: نم ||
 ةيدوشالا ةلالسلاب |مفضوو سوروب اهنع ملكك يتلا ةيخيراتلا ةمسماخلا ةلالسلاب صتخت |
 ةدوجوملا تاباتكلا املثمو٠ ١7417 ةنس يهتنتو ١777 ةنس نم ءىدتنت يهو أ

 بالا لق . ةدملا هذه نيذ رصحنت امناذ كجضانكو داسرخو دورغ رانا يف ||

 اما. زينالا قم: مطقلا ,كللت يف تاعقد:ةدع/ عك دق ةنا.لمتحلا نم سون
 كوام ءامماب ثسبل  ءامما وا دحاو كلل .ءاممالا نم .نيثكتوا دحاولا . مسالا ١
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 ناينالا 28 ايبا ,ةديدع نينس ىلا ةعزانا: معازما كلت ضحدت اهناف روشاو

 م اراياكح 4 ادت اداوطا كرك دتو .:شوريب  دزوا اك كوام ضعبو

 0 206 ةةيتلجإ نص ةيذا اطمن .ماهواو ةيفارخ

 ف قابل راثلاو داللسلا هذه .ةبرحا يف ةدوجوملا ةنراهسملا تاباتكلا نا

 مز نع.انثدنتو ةيلوالا. ةريهشلا ندلا نم ايهريغو ئوشنو لباب دحانلر شنت

 م ةذوخألا ا كيتكا ا ميدقلا قرشملا هخيرات يف نامزنل سيسنرف لاق : كلاملا
 || اك 07 لو اة ددصقاو دشنالا لع نيونكي اهزاك"ا يتلو بدا,

 ظ يفرم ب نيد لاس انل,تبثت ال امنكلو ةححاملا هذه اولوت نم

 | ةريثك نورق يف

 ١ نماكسوريسب هدردا ٠١ وتب نأ يف سفنلا نيخرأولا "خب نهجا كت
 اودريو . رقف ضعب الا هتك 5 قبي ملو زدنكمالا مايا ذعب”ناك يذلا لعبلا

 | سوريب هاتا امنال.٠ الطاب مهاعسم سهذف ةاقثلا نيخرارملا نيعا يهدف [م ةللا

 نيم ةنا تيثيو ب ةسنثلا عفدي ةييثكلأ نينسلا نم ةعضوو ةيفارحا راخالا نم
 سناوا نا .ىلوالا هترقف يف لاق َدَمِف١ ةلطانلا ماهوالاو ةنهاولا معازملا ىلا نيعزابلا

 هبا دوعب و عئانصلاو مولعلا نينادلكلا ملعيأ رجالا رجلا نم نم موب لك جوي ن اك

 (| مح :ا سورتيسكا ىلا نسررلا دهع نم انننفلشا امك كوام ةرشع ذو ءاسلا دنع

 ْ ةعس نع لاق مث ةنم فلا نيثالثو .نينثاو ةناعبرا: .ةدم نافوطلا لق اكلم
 ] 0 اهلا نيثالدو ةعبرا 0 ناةوطلا دعب | وكلم مثيلا امنننم نناعي

 ١ نمالو قدصلا لمح ىلع لمجال ةنال هتما ةمادقب ةاهاسم ريغ مالك عن
 راالاو ةقطا تافاشتكالا ىلا اماباقو هذه هترقف ىلع 3 علطا ام: اذاَو جنو

 رورشنش لاق ٠ هلوتب رخسلو ةنم كحضي ةمادقلا كلت دمج ةقطانلا انموي ىلا ةيقانل

 , هر مه بسنت نيدلا نييلبالا ةحافوو نونجم ردزتلف ٠ ةن كلا نع 0

 رتساوروز ماع قبس ناكولو . ةنس فلا نيعبسو ةنابرا ةدم ةمادقلا نم



 (هء) 3

 ايلف نيلوالا دنع رقع للك هركذزاملا سرئلاو نيدداملا.دقتعم- ن٠ . يروشا ْ

 ملظعالا وك نوكلا هلا ارثمم ل «ءاقم نع دزيمروا ل نينامؤرلاو نيذانوملا كل لق |

 دريمروا نيب طبسوو اهروما ربدنو:نسمشلا س رب حور الا نيلوالا دنع نك ا 1

 ةعبظف تازاجم او هيومد نسب ةظوب رع ةبرس تناكف ارم ةدامع مآ ناكرخاو 11

 نومضي مهنا اهم اهب نكي نر هيف هلوخمد دن نينا اهني نيدتلا لج تحن
 ليسبف هب نوتأي اروث اميلع نوجنني ةبشخ هسار قوفو ةرفح يف لوخدلا بلاطلا
 ةنم دحا" ىفعب ال ناحتنالا اذهو.هاضغا يقابو هساز ىلع-ةمد|

 ّظ
 تنيانتو نييداملاو نييزوشالاو نيبابابلا ةمادق يف ءارآلا تبراضت دنقل

 اًديبأأت وا رثال مت هل نع .اهىلا عزتي الك ىزتق هيلع اونك ام يف بهاذملا |
 ةنوفدم تأظ مهنع ةقيقح لك ناف .ديدس ناهرب وا .ةغماد .ةحح نءالو ره اور

 مداقنت اهتفرعم ىلا غنابلا ىلع ىنخاف. مدقلا. باجمل ةبوح*و اذخلا نفادم يف

 مايالا تاملقتو دهعلا

 بعشنل لوقعلا اهدنع لضت ةنشك تاملظب ةاشغم مايالا كلت رامخا نا 5

 ةطماغ نشناراشا_ ىلا نيختولا نمتلك ةداست] دقو نعال سرت كيلا

 رت الا. ةيقللا_ تنم ةراع ةفاخ نقل لإ اههكقلم سلو طع قاارزاك
 ناتقدملا هايل تانلؤم ةتوبخ راو يشمل نان فتك الار هناا .”البثأا
 نع عاببنتلا.طبقو ةطاشلا آلا كان عقدت ةعطاسلا ةدالاو ةيفاولا تانيبلا 7

 نامزلأ لبق نكي ل ضرالا متس ىلع ناسنالا دوجو نا انل كريات قنا ف 01
 ضارغال نيطلسملا .يديا اهب تسعل ينلا:زاثالا ناو مك ٠.ىسوم هبلا راشا يذلا |

 تحب نم فقوت مف ضرب ةباد نكت ل نو ينك اهم يقوم تن
 ” ةفرعم ىلا هلضوتو . ةقيقلا ىلا ابرق رثكا وه ام ىلع ققدم ثحب 2
 اينوليباب راثا يف :درايل وسوملاو اتول ومسوملا تافاشاك 1. اهنم .ةّبسنملا روصعلا
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 قاغ + دق دزيمروا نا اولاتف ىرخارييغتو ءايشا لادبا معلغ نع ةذوخأم هطوقسو 1

 ظ لّرالا لجرلا روثلا يفتك نم رذئايح حز بيم امج ةحرج ناعرحا هر امل اوت
 | مثالا لدب قمأع ةينظنلا ةوغشلا لوتتمل مذ نم تدلوتف هلتقو نامرحا هيلا ردانف

 اوبا.ناشام أ رماو ايشام موا ناك قنا كا اجوز رشع يا اًرشب 00

 ظ ناب لاكاف دش ؛ ملف يرشبلا سنجلا ديديل هدهج ىعسي ذَخَأ ناعرخا نا

 مل ظني ةيمروا» انلانسخي ناب امنبلا“ وقوم ةنح هبشنب ةتأرماو :انشام .نيلوالل
 اذا اكاثا ايلا لب: كلشي ضرب 4و . تارا قلاخل انامدتب يتلا تامدقتلا

 ناي ام .نالان ا ةلططساوب اهنا ال هلوقب بضفلا اههلع تباج اهالكا

 معنتلاو ةداعسلا دعب ءاقشلا ىلا اذيكأو الكاف

 ياام 0 نقلا مهكوام لوا دهع يف هنا سرفلا 5َذ دقل

 اهبرتمال ةينه ةداعسب نودتلبو ضرالا راعا نم نوذتغيف سانلا نيد ناكرالا ١

 رصعلا الا كلذ امو مهنع نا دعب عمطلاو ءاقشلا ناكو ردك 00 4 0 |

 قاس لوفرتلا فيولا وص ءازعشلا هيلا :

 الع الا 56 ناميرجاو دزيمروا نيب ةثثاكلأ برملا نارانلا ةدبغ' معز

 م دل: بهو 5 دزيمروا لسري اهلجا اند ام اذإ ةماع ةنوند نم دبا ةناو ماعلا ظ

  1لاو هللا نيب مظعالا طيسولاو ةيوامللا حاورالا لوا اركيم ريسي كاذ ذاو

 || دزيمروا ىلا راربالاب ١ طف ةنرانلا. ميحبطلا قامعا ىلا مهب طبهش رارشالا اما

 ل نوريس كلذ دعو راذلا كلت يف مايا هث 3 ةدم مهأا هعضوب مهعأثأ نم

 نيراتلا عم نيمظتنم دزيمروا ٠ ضرالا ذاتي بنذم من ربظب ملاعلا ءاهتنا دنعو

 ا اياك كاذ ذا لومتتو يساورلا كدكديو اذاهراهللع امريضتو اهقريف

 امج يتلا ةيرانلا 0 كات ةنع مهن ميحبإل جل ىلا لتي. رآن لدم

 3 ظ 06

 | 38 0 تادوبس نال ناتيمو مروا لا مهتس بهذ
 يي

3206 
 يللا 1
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 اذه رون لّوحم اذهلو ىلصالا حورلاو دزيمروا لاما:ةنم ناكم لك يف 9

 راكستا 8: نك مو ةملظملا :قامالا ىلا ء احا ني طف نال ىلا ريرشلا |

 هلعيدص نع تأشنو ةنذاوملا تاناويملو : تارشملا قاخخ هللا عنض فالتا الا |

 فدك ةثاتحاو ضار ءالاو نوعاطلاو ةعاجلا سلابالا هدونح ةدعاسك هوركسجلا | ْ

 رامخا وهف رثساوروز. هك ام يقلب انما . يلويهلا ملاعلا تافآ لكك ماثالاو ا
 ناذوطلا» مهكحالها دعب ةيرشنلا .هتوقب ددج دزيمروا نا اهمها ةيضام روها نع

 ىنوف بتكح ايدك
 رابلل اودوسو نييناداكلاك .كاوكا اودع ىت> سرفلاو نويداملا كنبلب

 ست مو ٠ ٠ نامزلا كلذ. ف بوعشلا اك ة ةنثولا تايلظ اولخدو اه يظل |

 م مسح ءارعشلا اه اهاعد دقو ةيهولألا لاي الا زؤاذروز دنع رانلا |

 مهتادوبعم لثمت ليثاقالو مهررغك ةصاخ' لكيه مه نكي ملف رانل ةمدخ ةنهكلأا
 ال نوعتزي ماكحسالاو لامطا ىلا: ننعشلا ننف قلد ىلغ نوبهذي اوناك لب ظ

 هوفتت نم ىلع.توملاب يذق نيدلا ناكو ٠ سمشلاو ةسدقملا زانلا ىلا مهتاواصو

 دال ءالؤه ىللشم ثلج كرتتو دويعملا كح كا ان وا راتلا دض. ةناهاأ

 || دنع اوفي لوا مفدي ضرالا الو اهقيرجب رانلا سجنتت ال يك نارجاو رسال ) :
 ٠ ةدانعلا اهل نرد ها مهدنعر ضانعلا لكو ضرالاو نسمسشلا :تراص. لب

 نابساشسسما مساب ةيحلالا دزيهروا تافص لكك لدن ةنكطار ةدوطا اتحارلا

 ظ ةنرام نحو رقزاتمت .ةهاك تادلاخ تاني
 اًضوعو راساوزوز بانك يف هل 1نكتاملا ةشلزام نلؤحلا "دعت ناعرجنا لون دق

 اذنلو < هل 0 هب م ِ ماظعالا طلسملل ةداضم ةقلخ نوكت»نا ن

 داقتعالا اذه ع تأرغنف ماعلا ءاهتنا قح نصاب“ نييدبا نينادنم |مهودع

 نينناربعلا بنك نم ةريثك ثداوح اهوعبات راعتسا دقو دوال 3 انام ةعبش

 ناسنالا :ةبقلخ خي راك نا نك اد ربدما تالكس ساهرا ا منا

1 

/ 
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 أ« لأ .دوعت نا .لكبملا: تاخد نم غوسيالناكو + لاجالو لام اهّرئينال
 يف يف كباب ةدوصلا تاجينلا تناك اذهو توقمملا ينيدلا ضرفلا اذه معن لبق

 ةيرشلا تاك: [نيبو نهجادنا ةيذد ايف ”نموحي ةسيلوتم نينس لكيم
 ١ تاقرحو .ةسنهكلا ىلا ةعونتم تامدقتب ايقأي نا لاجرلا نم لك ىلع ضقت

 ا فشكرا ةيصم عفدل وا اهمدقم باذ نع ًاريفكت ةهلالا ىلا نهاككا اهمدقف

 ْ ه٠. هللنو ةحبدلا بحاص ناظ نسج هريغ وأ دقق وا نما

 || كأس ام لغوي هنا ال نييروثالاو نييلبالا دقتعم نم هلع انفقو ام اذه- .*

 ا ىلا فقوي ام تانثاككا هل تو مانصالا ةدانع مهنع تنخا يتلا مالا دقتعم نم
 يف تنفدو باقتلا ل الع برص يقلا ةينثولا مهتافارخ نم“ يش

 َ ' تنغوضاؤ ثداوكحا.اب ااه

 . سرفلاو :نييداملا دقتعم

 م ةنغالا .قئانسقحلا كات, داقتعالا ىلع اوثبنمل .صرفلاو :نوبداملا نكي م

 ذ اوطرلاو ةعوقلا ةلباسلا نع اوداخو مهةلاخ هللا اوسنا لب ممابأ نع اهوفقلت

 ؤ | نييسا نسق نيررشعلا ليلا يف ناك يذلا رتساوروز ناف ٠ ةينثولا كلس

 (ةايللا بانك ) اتسافا هباتك يف لاقف»٠ اع ىدانزنمهنم ةينثولا ىلا عزن نم دوا

 15 نايرتكاسلاب ةصاخلا دنسلا ةغاب بنتك دقو هلأ قذلا لوالا مسقلا يف

 دحاو »ع ةزومروا وأ ادزامروا هلالا نا ٠ وببورو فونروب نيجوا اهنع ملكت يلا

 ةعبرشلاو ملاعلا قلخ يذلا يلوالا نئاككاو ةقسشلحا ردصمو رونلا عبشم هيجل ناكو

 ١ تائيسلا يف طوتسلارذح نع هنم ىذا يذلا ةيقملاو ةيدالا ةايلل ملمو
 ض ةيايمارعاد يلا جور وا سويذيماتنيك" امه نايزخا ناحور اضيا دجوي لاق مث

 حور رتساوؤروز دع دقو ٠ هتكلممل رورشلا راتخا يدلا رشلا حور يا ناعرحا وا

 5 َث بلاو ملا ىلغدي نيعو رفاطناب ىعلبي اهلك لئاضفلاو تازيئلا ردمصم ريخحا

 ” دهجي ناهرحا ذخا دق ةريثكسعاتم سقعالا ن وكي ل يذلا ملاعلا ناذريغ
1 

 اة
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 هدصو + رضم كلل بنل ةاليف نيرطمل ةموقو البواس [تنرت تلات"
 نويروالاو- نويلبابلا ناكو ٠ ةيئادلككا. مولنعلا حيد ايف لخداةينال نونانوبلا
 هنال ه هنوسدقنو عباسلا ددنعلا نومركيو مهاجر دارفا ضعبب ةيهولالا نوفل 1

 ةمزاتلا ترابا 8 ددع نع رعد ||

 ةعيرشلا
 نيفارعلاو .ةنهكلا :فاصم.ىلا مضيالا نا ىلع يضل ايوا تا

 _ش.صرلاا ةنسح هيف تم وضتلا ال١ كنك َن مالا نطابلا نوسلكت :نيدلا]

 تاوصالا ت تافص لك كاردا ةطاحالا ىلع ةرداق هعع“ ةوقو هتدارال ةعضاخو ْ

 كالفالا دي نا. ىلع لعشلا ,اوامحو نومجنملاو ةرهعسلا ءالوه دّدعت دقو |هتالاحو

 اوراك اوال نودضارلا رثك اذهلو ٠ تالشتسملا ةفرعم ىلا مهدوتت اهنا نيمعان |

 ربا ىوس اهنم انيلا لصير لو مهئازخ يف ةظوفحلا ددصلا اذهب فيلآتلا نم

 يذق .لب اه مص نعي امهتبا اجوزي نا نيدلاولل غوست ال عئارشلا تناك

 نم ةسقلح ن - ماع لك نعمتي نا. ناكم لك يف تاغلانلا :ىراذعلا ىلغ.

 نأ نهعينيو نهلاج ةجرد: سنس قيدانيو .ةناهكلا دحا موقي ثمح لاجرلا

 نهاكلا اهانا ةملسن الو هل ةجوز امززتب نا ةطيرش ىلع روضلعا نم نا يف دازا

 تناك نيجوزلا نيب فالخل عوقو ىدل ةنال هب هوما ىنعملاب الايفك مدقن نا لبق
 لك ىلع اموتحم ناك ةناو اك ةضوبتملا وا ةعوفدلا دوقنلا عابداب:يضقت نا ةعبرشلا

 تناكف  يبنجال اهسفن جر لابطل بر طن لكما لك هس تام اف ارملا

 ءاقتنالا دصق برغلا اهيف رع ًاميرط“ نيسبو ًاًقوفص 0 ُ نسا ءاسنلا:

 . لسوتا ىننا اهل الثاق اهيمدق دنع ةضفلا نم ”ةعطق. ىر نهادحا ئقتنااذا: تح.

 مهداقتفل راشعالا باق: نكت ناو ةيدهلا لوبق ىلا. رطضتف ٠ اتيارم: ىلا. .كللمتا 8

 ًيند ناك ناو .اهراتخا نم ءارو لكسيملا نع اجراخ سهدتو ةسدقم امنا |
 | ثيحب لمعلا اذه قثم نغ عاق تناك كلذ .دعب. اهنا ديغءرظنلا عبق اًيقح |

. 



 < , دسييسسسسل

 (؟4)

 اوديعو ٠ ءاوهلا نيبو :سمسششلا .ساماسو رمقلا وه نيسف نيبو ساماسو نيس وهو
 ١ راتيبجوهو حادورام» سنروتاسوهو راذا مسا تحث ةهلاك سمخلا تارايسلا

 يف مهتااكح ركذنسو ركذاموهو وبنو. سياف شو راتسياو سراموهو لاغزفذ
  ناكواالاق نا ىلا ٠ ٠ تاملقتلا يديا اه تبعل نكت ناو نييناويلا تادودعم
 ظ يا نم ة ١ راب ةروكذلا ةسمنخلا ةهلالاو ناثيلثتلاو عدبملا مظعالا هلالا
 0 08 1 الار شع

 | ا نيفلاا, بوعشلا ءالوه دنع اًربتعمو !ًروهشم ثيلثتلا ناك دل
 ةهلالا دادعتو تافارخا يف يذاّتلا نا ريغ ةيحلالا مهثكلمم ةمدقم يف هاا م,اعج

 ظ فني.كح نورد اونوكي ل ةدهو ىلا مهب كرو مهؤابا هدقتعب ناك ام مهانا

 | ةكللا اوهلاف تادوبعملا نم اورثكاو تاطسفسلاب ةقيقحلا رغم نمل
 ] | «الب .ةيسا يف تاباو ةيشددلو ةيرضملا ذالسباا اهشومجم تزغ يتلا نيم

 | اننا مهب ةروصلا هذه ىلع ةديدع ليات اه.اواءجو ةمامح ةروصب 0

 ١١ تالا :ئدجا نم تداذ اهنا نآنيلا وخرّوم لاق .٠.٠ لكحشلا اذه ىلا تاون

 ظ كلبا قالا ماسحلا نإ ريغر ساوككار يراوضلا ةجرإ رفق يف امهتكرت يتلا

 ١ ًانيلع كري ذخأف دونللا امل. قري .ةلاح ىلع اهبارو مالا ءىداي اهب ملع باتل

 | نم رطقنب ةديقانع اهاتاف .ةاعزلا ثيح ىلا مامللا ضعب بهذو ابنفديل هتحاب

 | نم ناكو ٠ ةثداحلا ىلع توروكدملا ,ةاهلا بفقؤذنإ ىلا هب اهودغب ناك ىراملا

 |١ تنك - نال نييمارالاو نيبيقينيفلا تادوبعم يف كذيس ام سرماريتم رعا
 ١ ا ٠ نيينادلككا .نيحنافلا نع !ذخا ةيروس تاهج لك يف ةعرسب ترشتنا

 ! لع هنا ليق رجلا نباو نونمتوعدملا هداوزت بزح يف مهشيج داق نويلبلا

 1 ” ليشا دب نم ار لد دقو سوريهوه هركذو .هذاورت راوسا ماما بوليتنا

 0005 هوعضوو لباب هب اوتا هانا: يل ةتافر هموق عضو نا دعغيو كحذيس يك

 | ٠خيراتلا نفب ربتشلا سوسوردب .اوهنأد ٠ روهزلاب:ةنس لك ةنوالكي اونك يرض

 هس
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 طرحت يتلا نكمالا يف هرظن اجو اهنم اململا 000 ا

 ةهلالل ”ةيعض هلع مدقر اجبذم ماقاو ةعم نمو اهنم حرخ ىتخ ثبدلي لو هب ||

 طاشملاو ٠٠ وبان مس | تحب :ئسالا كاردالا : نويروشالاو نودباسملا دعو. ١

 . خادورام مسا تحت نوؤشلا ريبدت ةيفيحح كوللا ىلا يحوي يذلا مظعالا ١|
 اينارواو ٠ يلاعمسلا زاشا امسح تاوامسلا ةدمس يا نيياهم. ةلعببب بتقلملا رمقلاو ||

 يمشو اتيايبم تيمسو ديلوتلا ةريثكلا ةعيبادلاو ٠ ستودوريه نع ًالقن ءامسلا يا ||
 . ةلألا' مأ لامن نيخيزفلا .دنغو ترتشع:نيرقينيفلا دنع. ةوعدملا لامك ةهالأ ١
 هاحانجو ةسار سم رهو. خورتستو + هركذ رم دقو مؤاعلا مهمّلَع يذلا سنؤاؤ |

 اشدح نشك ناقتالاو.قئورلا ةيباغ يف لاثقو ناشنالاك هنقابو رسنلاك ١|
 ناكح ناو رشنلا لامعا ىلع فقيل ضرالا فوطي ناك هلالا اذه نا: ةتاكحو ١|
 مجريو مهايافخو مهلاعا ىلع فقيو سانلا هلعفي اه لك كردي نا هناكما نم ا
 اوزاخي نا ةملالا مب اذهو سواعب مظعالا هلالا ماعو أر ام عيمجيب ريت ١

 تاررضلاب مهنم نيوقتنم نينملا نم اوصدتقيو هششم اولمع نيدلا نيكاضلا |!

 ةنهكحلا ةطساوب مهماثا نع زا اومدقي نا ىلا ءامحا مه املاط تئاضملاو ١

 5 احتل .ءاضقلا ىلا سفنالا اضيا لسري نيواعب هلالا ناكو ٠ مهنع .ةغالا متصلا“
 اوب راح ا ا الا جا هنن: شي ال .كضقا ا ذشو هيتامع تلا اهامعا ىلع ||

 يبت ا داسجا ىلا لسقتت تنك مهاورا نان كول نيد ليس يف |
 سواعب هلالا عم .ردحتت فرس قوملا حاورا نا:مهتادقتعم نم ناك : ٠ ةدلاخ |
 لفسالا ملاعلا يف راهنالاو لوتلا نيب ةعم راس برغلا نم ||
 نييرودالا ةدانع نا ناساشو هنلؤب لاق .راتشناو لاغزو راذا مهنا نمو )

 يعدو .كلئاوال ناهس ءالوملا ناك يذلا ركحصالا هلالا ناف نيدابانلا فها ا

 ةردقلا لتستبو ةداما لثمن وناف 'حاونو ليبو ونا يو مناقالا ثاثم وهو روشا |

 - مانو الل ع مه دنع ناي ةأما ةثالثلا نم لكلب كالا حاونو ةسرللا



 ظ ةعبنآ فاو . نس فنا نيثالث ةدم كم نلَظو لباب ةنيد.م يف هكلم يسرك ْ

 مي

 ١ 2 نودملا نادلكلا يخرّوم رهشاو سولعب نهاكص سوريب خرّرملا أما
 | دنف عيطاقاد رتخذلا ام انيلا لص مل يتلا ىلإب كولم رابخاو ىلدالا هتكبم
 ظ .سوضنميلكأ مهم نيخاولا نم ريثكح 33 ]4 نيالا دقتمم نع نتك

 32 ةتيلخلا نابثب سوريب لاق م لآم كاهو اهريغو سوساسواو 0

 ماسجالا ةريبك قالخ اب قلُخ مث .ةيلاخ واخ هدتلا يف ضرالا تن
 | بك اوكلاو رمشلاو سما عادبإب ولذا ضاع لعبلا رونلا هلا ناو تي اكو

 | لالا هب سمأ ام تلمفف اناكس ضرالا الق نا ةملالا رمأو - سمقلا ةرايسل
 ا او نيشحوتم اوناك لب مهتشرعم يف نيمظنم الو نيبترم ريغ 1

 أ ميملعو مهدوما بتيو مهاوحا ملظف رمال يا هيا رجب نم (مراخ ناو هلال
 1 تناكحو سرولا مهيلع كلم ن ه لوأو ٠ فراعملاو نونفلاو لكاشلاو ندملا ءان

 كلسم 9 اركس ةنس ينلاو ةنس فا ةناعبرا مهتدم تناك هتلالس نم كولم

 ف ة مهلامتا تود بادالا جلعتو ع د ارسصلا عضو يي ماس

 ين 0 اير يذلا سورتسيسك | وهف كولملا ءالوه رخا اما ةسدقلاب مهدنع
 عنصي ناب ةرماو دام فرس يرشدلا سنا ناب سنورك .هلالانم.ماملا

 ةيداقا 4 ,ةعم اهلا لخدي ناو ةايحل يرورض وه ام لكاهف عضيو ةريبك ةنيفس

 ىعتا. 3 55 نامزأا كلذ يفر لعفف اهراتخي يبا ةضرالا تاناودكاو هياضحاو

 ١ ضرالا هجو طغو هايملا عيبا د تار! : كعب نمو اهلا لخدو ةنيفسلا ن

 ظ نا نافوطلا ىب 1 ذاو مب اهملاو سانلا نم.اهف ةأمح ةمس 3 لك ا

 ظ ىلع دحنإ ذا هذهو روبطلا ضع سورتسيسك ١ قتلا ضصقانتت هامملا َتأَنبَو

 | قلما ةليلق مايا دعب مث ةنيفسلا ىلا تداع ىوأم الو توق ال هانملاب ةاطغملا ضرالا

 ظ | عجرت / ملف نترلاك ةريخالا ةرملا 5 لعفو ٠ . نيطلاب :زطلم اهاجراو تداعف اهريغ

 ذأ ةق ىلع تنقر دق ةنيفسلا تناك - تفج دق ضرالا نا ماعف ويلا دويل
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 ةكللا تكودمرزرا 90 7 ساورسوُس 1

 ”' ساؤرس وس "7م: 2 ساوريس |

 را < يلا

 ا نس وو ب « دوج دز كلا ةكودناربط 1

 هللا يضر نافع نب نامع دهع نم ماظعلا نودشارلا ءافلخلا اهيلع طاست مث ا

 امم ةلودلا هذه زايخاو كولملا يقاب 5 يلأنسو ١١64 ةنس ىلا 597 ةنس ُهنع ١

 ذيطاسالا مهيم الج انيك يف هكذا ا
 نيبروشالاو نييلباملا نابدا |

 نعن سولسب ليقو روحا وعملا سوف اهردصم نك ناوألا ةداع لنآ >0
 هثدامعب سانلا أ و مصالا ىلع دور رابح الاخت ماقا ةناف ةنس ةنائالثب نافوطلا |

 وأ برلا هانعمو ىزتشملاب فورعملا ليبو سولاب راتدبخ وهو ماع لاعاب 0 ا

 نبالا سونننو . يرخلا لاقو ٠ دعسم سلوب كريرظبلا ةمالعلا دروا امسح طلستللا |[

 اديص لها ناكحو . ةمهلا ةدارعب ارق قواه الا ناب رعا لوالا ||

 ةئدم 2 0 51 كلم 1 2 يذلا 10 سولعب توكل ا

 ل ردلا ف 0 اهدادعت دعب 0 تاسو ضرالا هلاب كر ةددعتم أ

 ملاك نادلكلا هدبع دقو يلباب لزالاف لب مساب اوهسل دق ةثلث نا معزي نم مهنمو ا

 رصم يف كلم يذلا سفونوما يرصملا يا يطفوغا ىناثلاو يرتشلا هل لاقيد |

 لق اهككمو نائويلا ذالب ىلا سهذ يذلا سوانادو سطفوغا اهو نيدلو داؤف |
 نينس ثالثب عوشي توم دعبو ةنس نيعبسو سمحو ةناعبراو فلاب ميسنا دآليم أ
 بهذو . ةئمزالا ميراوت يف سويفاطاب يف روكذم وه مك سونننوبا روشا ثلاثلاو |

 سمشلآىلا رمز كلذ ناىلا نورا |
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 ظ ف شروق دهع نم مهسوأج وثسو راف كولم ٠ ءاهنا هذهو

 0 1 :ةنوعسالا ةلودلا
 افي

 اا 00 ا اع يما كالتي... ١. لطروق
 ظ اا ا سفرا را ايا 1 و عملا
 ظ 0 7 : لوالا 1 وبيع سا رو رع

 ْ يا < لوالا ساديمروه 95172 د لوألا سرلد
 )000007607 لوألا نازام 3 < لوالا شروشحا
 ا شالا شارما اج يزور لوا 5 2 نال ترك هلأ ١ سنامطرا
 امل ا ملك | را" نازام اما < < لوألا اتسغحطرا
 006 2-0 : ١ دق 01 م < لا شروتملا

 1 ” سادسرزه نا ل عي

 بنا فار 00 لا لد صب م 5 هيعطرا
 ظ عام ا ا ا دك + اتسشمحطرا

 5 50 ا ا 7 1 نازانف ا سيسرأ

 000000 لل دوا 60 تسير
 ٠ 000 0 504 فاجالا كولملا

 0 ناس ْ
 م ةسالا نه نم ريبكلا زدنكسا
 0 5 ع ع“ لأ 26 جبين نم

 نا َّ را ك1 ةححالملا لمالسلا تددعن

 هيو م م ةرتادسروف نوكلاملا
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 |هداعاو ةيزه رش اهكلم اهيف مزه رصم دالب ىلع ةلئاه برح قوس |(
 اتسشطرا فلخو هب زإلا يدأت سرفلا ةطاس تحت هيلع تناك ام ىلا ظ
 كلاثلا سوبرادل هدغب رمالا راضو 4 ةئنس سوخوا نب سسرا أ

 اهف اطس يتلا ةميظعلا ةيانونلا نال تناك هما يفو 703 ةئسا ا

 اهلكس راف ةكلممب رفظو ردنكسالا |

 نايرتكابلاو رصمو ىرغصلا ةيسل نعت ةبسرافلا ةكلمما نكتو 7
 ةهيلل ناك اهدادتما اثكاو: . شروق فالخا دهعيفالا نادغوسلاو |
 ىوسن قب لو سرفلا منا لمخضا نيف برعلا رهظالو : ةيلاهثلا |

 ةيدوز ةكلم الا لولا ىلا ةبسنلاب ةريغص ةكلمكن ارا مسا |
 || كيامع ًاقرشو . ناتسكحرتلاو نيبزق ريو نكارالاب اهنع ةقرتفللا |
 نامدا جيلخو مهعلا ميل امونجو . ييثتولاب تايالوو لباكو تاره أ
 هذه مسقتو ٠ ةعدتلا نارهط يؤ ناراابتمصاعو ةسا ةكتب ار غو أ

 ناربط اهتدعاقو يجمل قارعلا هو ةعطاّم رشع دحا ىلا ةكحاملا ْ ظ
 نالغ ٠ يراس اهتدعاقو ناريدنزام ٠ لوما امتدعاقو ناتنمربطا |

 ناتسي زوكحاشنم ريكو زير اهتدعاقو نار ذا.تشير اهتدعاقو /

 ا|هتدعاقو نامرق ٠ زاريش اهتدعاقو .نآتسيسرف .ريتسوش ايتصاقرا

 اهتدعاقو ةبرغلا ناجارك ناكسربلا أممدءاقو ناتسهوك ٠ ناجرتساا



 م (*)

 ١ ىلا ةيدملا تلضو ملف مهسا ةسنو ةعدفضو ةرافو ًروفصع ىوحت
 ١ لحو امل هسبتنا هداوق دحا نكل . عوضخلا ىلا ةراشا اهظ سويزاد
 ١ يفاوريطي 5 سرفلا ملعيلف . ينمت اهنا كلما اهيا لاقف اهزنل
 ظ / نوروه وا ةرافلاكخ ضرالا قوقش يف اوقفت وا روفصعلاك ءاضفلا

 أ/ دقو هم نيبتيسلا  ماهنم تايمر" نم نوصي .الف عدافضلاكه املا يف
 ظ ابنك افساك هدونجب دوعب نا نامزلا . نم ريسل دمب سويراذ نطْضا

 بان بوثادلا ريغ نا دعب عضو هراع تسي يلو مهن. لحو مهين

 دقو . ٠ 505 ةنس .يدنج فلا نيناهث زيباغسم ضرالا كلت يف هنع |

 نيينودكملا لع ةيزجلا برضو مهب رفظف نيسان ويلا سؤيداد: براح

 ا هتكلمم كناكو ىرقهقلا داعو 49 ةئس نولرم لوهس يف بلغ لهنا اللا

 |١ 'هفلخو هتماكل ةنضاخ ةريكة موكح نيرشع ىلا اهمسقف دخت ةعساو
 ١" نييئانولا لع ةدامملا فنأتساف 4٠ ةنس شروشخا نبا كلملا يف
 ظ ظ ةنساتسشحرا اذه فاخو 57” ةنس سناتطرا هفاخو مهب رفظو

 ظ هفاخو) قايش نانويلا عم ةثلاثلا ةيداملا برا تناك مادا فو

 1 همانآ تناكف سوثدغس هدهد ١ كلام نيرهش دعب و يناثلا شروشحا

 ٠ ظ انسشحطرا اني يع 3 5 ةدس, سونوت سويرادل صالاراضورهشا ةَسخ

 | كلملا شرع يقر يذلا سويراد ةفلخ ىناثلا اسشحلرا ةفيل كلاغلا

 ١ ليرشعو ةعبراو: ةثام دس :نيدرضصملا لالقتسا رمان هلع ربك اح ةتس

 .(| ماقاو ةيفاولا تاذعملا دعاو شويملا دشحلل سرفلل مهحوضخ نم ةنس



 3 21١(

 | ةيبدلا كمتف يف يتبغرو نيبلبإلا ىلع كذوف ىلا يقوش نال كلا ||
 هذه ىلع ءادعالا تنجو تلعف ام يسمن ف لمفا نا ىلع ينالمح دق ا

 تبسلو مهيب تاخداف ماسلا اذه يب كعينص نه 4 كاش. ةلاطلا ْ

 ةعنتملا لبان تاوبا كن نا نا ةاسمولا هذي. يل يف ةاغرا أاعطق ١

 لع كاع ةناقاو ةللع تقاوم سولو ةسك00 1! كايفتدا للا ا
 ْ ةيروا . نا مار نيلبابلا سورزاد عضخا نأ دعب و 014 ةئس لبا ا

 ةسا .اورمد اوناكح نذلا نيشيسلا ذالب ىلا هشوبجب الوا هجوتف |

 نييتيسلا نكسم ناكو راسكابس دبع يف اواعف ام اولعفو ىرغضلا ١
 دهشلاو نالالا نم نوتات سيياناتو تونادلا نيب يتلا ضرالا يف ||

 ةعوبطم تناك ةلادعلاف مانكا ىلا نؤوأيو ةضنلاو بهذلا نوفرعبال ||
 نم مايالا كلت يف هيلع مها نيزاتم» مهتبحاضم ةكسللاو معيف |
 ماظنلا مدعو ةنوشكلا مهلا نقف هأسوب أما ةد.محلا فاصوأالا أ

 رنعو رومسوبلا ىلا لتاقم فلا ةئاتس زوس نم سويزاد رفاسف َ

 لك مهعم نواقنيو هماما نم نوره اوناكق نويتيسلا اما ١ بوتادلا |

 عوبجلا مهايعاو ضرالا كلت هدونحو سوي زاد ظسوف تح لكواف َ

 ل كلم ىلا ءداوق دباب عبو: ثا” رطل نكلطنلاو |
 مع تناانلو يل عمضخا وا يقامجم درو تثاف ياما نم ترهت اذال هل | َ

 يف سرفلا راض ىتح هباومه ام ىلع اولظو هب اور هلاقم نويتيسلا ||

 يورد يده للا نمالانب نينيسلا كام لسرأت ةكتس اس
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 | ةعت هاو هلحر سوف رم ودع ىلا ريشت اعلا هدب و سوق ىلا

 ا ءارولا نم ةديقم يدبالاو هلال .«ازوةيجاولا مهباقزر نيقثوم صاختا

 ظ قوفو عر رخئالاو» شوكلا 0 |مهدحا -نادئاقسويراد .ءازابو
 | سابلو لكخش اما ٠ سويراد هنطاخي .دؤيفزؤا هلالا ةروص عيمجلا

 ظ 1 ةروصلاف. هعما لعلدت م اا غدت نرقو فت زعف نيقثوملا

 |١ ننوديريع انا'هلؤقب يف بذاك هنا سيتاموغ يسوجلا لثت ةسوفزرل
 ربخت رطس ٠٠ ون يه يتلا تاباتكلاو . . كلملا انا ٠ شروق نبا

 ١ | خافت اياف ةناخ نع ةيروشالاو ةيداملاو ةيسرافلا ثالث تاغلب

 أ كلهانا: : رتكأس ةلالش نم سيتقاكأن هلوقب تذك دقاام ام
 ظ أ يئاما ىلا دنقأ دق نا اهنمذخأوب ةريثكلا تاءاتكلاو ٠ ٠) يدام

 يطالب ىلا داتمنلو هنابلو ةئذا ماع همثا عدجال
 ( هاري يكصوالا

 0 ةيضايتم/اينراواوه ناناكا |؛يف ةيص ةزيدقأ اَريخاو ةظاق حلاعلا ظ

 سوي زاد لمح دق ناك سويرادافاس بع نه رشتنملا داسفلا نا 2

 ظ | نيرطع ةدم هيلع راصحلا مي ةتأدعمو هتاوق لك لبان قاب نارع

 | سويرادل ةئدملا'ناوبا نق اهلالخ يف هتيغب لاش نا نود انوش

 ا ضاوخو شويراد ابو نيزئاثلا .ءايسورب اوكتفو .اهولخ دف هدودجو
 ْ ١ فنالا 032 .هنيلع لغد مداوق دحا ريدؤزت اذا نوسلاج هتناط

  (نغ يعاو ماو نيج سوبراد نيم امدلا اضخم نيذالا عواطتتم |
 0 اايلالحنا هباجاف .٠ لغفلا اذه كلب لعش نا لع ا ب عاشو | ا

011 

 ك0 ااا
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 هدي 1 0222ل
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00 

 ىلع اليتسالا هسفن هل تاوسو اهتم هشويجيرصم ىلا راسو برعلا ||
 هاخلا لتق .هناف الوذخم هلمعب ىحضاو اًروحدم ًمساخ داعف ةنجاطرق ||

 اهناشحا لع هلحرب اهبرض هيكبت هتخا ىأر.ذاو هار ملل سوديريجس ١

 87 ءاشم قل هيدر اهب هد: يسلق لجر رهظو اهتوم تضف ةيرض

 نب "سو ذنزيعس هنا ايدانم نيبغاشلا مولا نيب شكد امال لخلل

 هم ةئام اك هماقأو تعشأا هماق# توملا نوم كنف كف شروف

 لطان هاعدا ام ناب. هئاسن ىدحا تررقاو هقئااس كاسم كلس ةنكل ١١
 هلم دننممالا ةلثاع نم سويراذ ىلا الا زاصف ( هرما ترمظاو |

 أوي سويرادو جرخ هنا :سوديريع لتق نع ربخيف ستودوريه اما |
 علا عولط دنع هناصح لابصي نم نا لع انهازو ةئدملا نم

 يدا لاح لسرا .نأب لاتخا دق سويراد ناكو كلاملا ن 7
 سويرادروبظ دنع اهرهظبل اهيلغ نورمي يتلا قيرطلا بناج ىلا سرفب ١|
 يف ىري اذلو.كلملاو رفظلا ليكأ قام يوغي ناصح .لبصو لعفف

 لاق 0 سوديريعو سشوزاد ليش ةمظع ة هر مح ةسرافلا نولوزيد ْ

 ةعدقلا يدام ىلا لباب تانارخ نم ةلضوملا :قيرطلا ىلع .حايساا دحا ||
 نم اهيناج ولعب ةمظع ةرخص اهشب ءادوس مار هاو روك ملا ةكك ىري ١

 يناا ةيرامسملا تااتكلاو شوقنلاب .ىطغم وهو رّيم 8.0 ىلا | 0٠

 لثة شوقنلا هذه ىدحاو نيرهش نم لقاب اهاقت نم بتاك نك“ ال
 ةدنتسم ىرسلا هديو كلملا جات هسار لغو: ةماقلا ليوط سويراد
8 

1 



4 1 

 0 هلاخ توم دسب الا نيبعشلا ىلع كلف لهنا ن 31 كوكا |

 | يرغصلا ةمسا ىلا ةئاوزغ لوأ شروف هدجوف خ5 ةنس زاسكاس |

 ١١ سوزارك ابكلم قاتساو اهكتفاو اءدل ةمصاع سودراس رصاخن |

 1 ريغ يدنج ةبرض تحت نوال مقوب سودراب 3 دشو.ايسسا |

 ٠ ْ ىلع وهوا هدلاو ىلا رظن ذاف مبا نب اذهل ناكو كلملا هناي فراع

 |١ يدبملا درف سوزاركب كتف: ال يدنإل اهيا عرض هلال كلت | ا
 عضو ثيح ىلا لهما دي دخلا لكو سونار" نع قطف هنغ هأيب ا

 ظ يو لفا دارك ةداوبن ا.ظمتل هوددم القلق نطللا قوف |
 (ااموي ةنظعلا هتورث ىلا 4 امدنع هيققلا اذه ْنا باجا تبشلا ا

 شروق اأن . حج“ ام رثكا ألا هحدب دحا نم سل هل'لاق | ا

 | اييرللا قرت ةيف:نوكي از: تركك نا يفرك تاملكلا هذ

 0 اذا يحولا لأسف مادا نإلا دويفلا لخوب 05 دوف وه انا .:هقلطاو

 |١ برحلاب رهاج هنال هسف سشغ سوزارك نا يحولا ناجاف .هشغ

 ظ دنكلم 7 سراف ةكلممأ ردت ةميظع ةكاف هبا كأس نالش

 ١١ اذاف ىأرو اًرفاظ ةسا٠ ءاحنا بج نرألا لاطنا, شزوق لاج م 3

 | ىلا اهداف نراجتا انك كراعملا ضوخ .تداتعا : دق 2

 ١ لك اهني نيبادلكلا ةككم ىلع ىلوتساو هن ةنس اه ايوليباب ع
 ||| ١ يف هربقو هتروص تدجو دقو . رع نم نيعبسلا يف تامو قرشملا
 ١ دهامف 0": ةنسزيبماك هبا هفلخو) سيلويوريب برق دافيزاب تابارخ



 ( مان |

 هد 4 نع ساللا انلهذا ةعاربو فطلب هد نيب ناب ىتفلا ||

 م“ يلع برش نا لع هيرغ ذخاو سراف نأشب هنع

 ا هد ملأ لو -لنرقإا ال قام هنا شروق هباجاف ١١
 نوخرصي باوصلا نع نيجراخ هسيراش تأر 2 هناجإ كلذ ١

 كلملا اهيا ثناو نولعف ام نوردب الو لمعلا يدقاف متت نوغرشو ا

 | فوقولا متددوو ؟سواورب نارشلا اذه مل ام اذا كوخ ءالوهو
 للا: داع تاون عبرا يدام يف ماقا نا دعبو ٠ هلع نوردمت الف

 نراحينا ءاش امل يناثلا رانكاش نا ليقو . هدلاو رثا اًتتم هدالب |
 يدنج فلا نيثالث هللا اوبجوف سرفلا ةدعاشم بلط نييروشالا ١

 راسكايس ةنباب جوزتي نال ايعاذ هزفظ ناك يذلا شروق ةدايق تحت ||
 نا ريغءاببا كاوا لعب .يدام جات 7 نو نا طرشم ةديحولا 5

 ستودوريه اما .نوفونب زك ىوس كومملا نين ه وكذب مل اذه رابكاب انما
 ةيزلك تارا نانفامالا دلب مل جايسا نا نورنخي نيخدؤملا يقايو |

 ةلكلم نم هبرعسس نا ملح يف ىأر مثال هدلق لف نا 5و يذلا ٍ

 ناكل (تاوبس دعا ةرف ماقاق ةأعرلا دا دنع وكت نسروق نا َنيغ َ

 تافضو : ةهابنلاو نسللا نم هيلع ناك اب هرما ره نا ىلا عاد
 0 | منق ناب هد يرش لعجو يدام لأ بهذف كولملا دالوا

 راثضو اريد نخأ يذلا ها رخالاو شروف اهدجا دوق نيمو 1

 راشا ام فالخ هده. .ةئس سرفلاو نيدداملا لع شروق ةدعب سال



ْ 000 

 | ةلسلسو نيبزف ربو نكاذا رهتبالامثلادحت تناك ةيسا يف ينسف

 1 ةثيَنع .يريتزا رخبسب انونجو...سودنا“ رتب اقرشو ٠ زاقوملا لاج

 ١١ طسوتملا رجبلاو ةيبيل ىراحصب ايرغو ”ترملا .دالبو نيمدقالا
 | نيفاتخم نيم ارهست# تارفلا اكو ..دوضالا رحيلاو سوجا رحبو

 | ةيدوشو ةريزج هبشكح ىرغصلا ةيسسا ىوحيو رهلا يبرغ |مهذحا
 | نيب ةمقاولا دالبلا ىوجيو ربنلا يقرش ىفاثلاو .رصمو ةقئيفو

 نسسلوبيشريب مانالا كلت يف ةريهشلا ايد تاكو دنسلا رهنو تارفلا

 دالبلا ةلصالا سراف دال ادع ةكلمملا هذه غتيو ٠ ناتاكاو زوصو |

 ناتسكرت نه: نكاما-ضعو ةسورلاو زاقوقلا لابج ةهج يف ةيقاولا

 نم رخأو. ناتسنامفاو ناتسنولابو ةسا ةيكحرت نم متظع مشو
 يذلا زيماكوه نيلوالا :ةكلمملا هذه كولم رهشاو ..رصمو كا

 أطعم ةزافلا قتزوم ملب ل. هنا ليق .«ريبشلا تاقلا شروق هنم دلو
 ا ناكو جاتا هدج رقم كبح يدان ل هئدلاو هب تأ هرمغ نم

 )| ذالب هيلا ببحي نا يف هدج تف ةهابنلاو ءاكذلا نم باج ىلع
 ا ١ ناسا اهق'زفوتت ةلفاحجا ةيدأم نبا نأ :سسراف ةنطو هسنيو يدام
 1 ا .سرفلا نا: مدل شروف لاق ماعظلا ةدأم لع مه ابو تازمملا

 اكاد ' وق نوذخ لب نراشلاو لكنألاب كءانتعا نونتعيال
 || | ةدسبو ذنألا ةلبش ةّمرط يو مهءوج دسل مهيفكف ريجرإلاو
 0 ا شروق 14 اهف ربظتل ةلسو ةنوالا هذه تناك دقو ٠ هفرتلا نع



 («و

 ىلا الا داص الو ىلوالا ةيدوشالا ةكحاملا :ريمدف.ءاضالاا
 عضدو نخل نق وب ةنس مهنم ماسلا يناثلا كلملا زيسوجيد ظ

 ةعبس ىلع 7٠٠١ ةعس ناذه يو ناتاك[: دم ادشو ةمراصلا نيناوملا 1

 سسجما هرصق ةريخالا ف مافاو ةيناثلا نم ىلعأ قبساو لك لالث ||
 طقف هترساو كلل. ةمبابسلا اما كمشلا_نم ةلوهأم ةتسلا تناكف |
 نم 13 تالذعلا رقو رم ميك اهلودد لع دا نسال ٍ
 اسرفتم هيلا رظن وا هترضحب كح وا لفت وا هتذا نودب ابلخد ||
 ابمنمز ةملاع:راوسا ةعسب ةندما طاحاو ٠ نشودوريه راشا امسح ا

 1210 . .ناجبرذا نم ال ةكلمملا ةمصاع ايلعجو نودملاب ا

 ةئاب حوزت هده ةنس راسكحارس .هيباو تارهزاف هج دعب جايتسا ا

 ف يورتلاو يارلا ةباصان.ةمااس .نع ازاتمم ناكو . نيناددللا كله |
 ةئدن العلا يف بعشلا ل أمدثع فوقولا هب زدجالا نا نأ رع روفالا ا
 فمضت .اهنال هيفلاس أش ةلصاوتملا توزملا.نع مايحالاو مالشسلاو |
 يف متاعدلا دبطو مالنتلا لحجب يو اهئازع نهوتو ةككملا ىو ْ
 نضا نيضاكنيمالا» ادناب هيا حوذو نضرفلاَلاَو ةوييسفلا  هتكلمم |
 ١( يف ماظعلا نيصتافلا دحا :شروق. امل .دلو. نيذللا . زينماشا: ءانا |

 را وهو هده ةنس يناثلا راكابس هنبا جاتسا قلخو ةيساا
 يذام ادام

 اضرا اونطوت..ماس نب. ماليع نم نويماليغلا مهف سرفلا. اما ا



 م0

 ؟مه# ةنس ناك نيننادلكلا ةطونملا ةكلفلا دصارملا

 ةضرات ةعل ظ

 0 سرافو دام يف

 ا 5 نو العو قوشنو لبا نيرا ماغي ماس ءاناناك امدنع

 | ةيسا يف ةنسح ةعم نايرتكاللا نولهأ فأن ءانبا ناك الامن تاهجلا

 |١ مهتكاسم نم ةينرغلا ةياامثلا ةهجلا ىلا نوبهذب مهطعب ناك ذاو

 ١١ ةعطاو دنا ب ونج يف نوقابلا لظو ةبروااونطوتب نا ف موق بغر

 ا | حرم مهف 'نونلصالا نويداملا اما ١ سرافو يدام نم ةمرغ :اا ةدونملا

 ظ امه نيتيلصا .نيتفداط نيل لوالا ماي.الا ف اوناكو . يادام لمن

 0000 ناكبلا يفاد انرفظ نوب راحلاو ءالظعلا

ٍ ا
 

 مدخو ةاعرو نيئار 3

|| 
 ١ ناوو اش انناكريهو امر ”دالتب نيب اهعقوم يدام دال نا

 ا تناكو.الاهش نيبزو رحجبتو اب نتج اناسسوسو قارعلاو انا هلاوحو

 ١ ناهيوذاؤ' ناورش قولنا. أير يلا عامصالا كلت اعدق لمشن

 | اكيدان دالب ميدقتلا' يف نكست ثناكيتلا بوعشلا دادع نمو
 | نويبزملاو نو.سودالاو نوخوذركلا يه نوباربساو 11

 اروبي ياما تاع دقو ٠ نيب زق رحب 7-5 احاوس

 أ دق دناتا زيسانرا اما. ىلوالا روشا ةكلمم ن داوي

 ْ ْ 10 ظازروعا جوزك راسو قمل للا ف و نينملابلا دهأع

 ا



 ( سس ظ

 ولعب ةريثك ليثاقو ٍةددعتم .ةينبا ىلع دور ةيرق يف درايل وبسوملاو
 دسأ ىلع ضِبْمَن ةرابج لات اهنم ءراتما ةتس ىلا ةسمخ نم اهنم دحاولا ||

 مهداطصا ىلع ليلد اذه ٠ مسالا .ىلع ىرخالابو ةدحاولا ديلاب ١|

 مسر ىوذ تابارخ يف دجو دقو.. دهعلا كلذ يف نازيثلاو دسألا ||
 | ةمهطملا دابللا اهرت ةاجم ىلغ نيرخاو :ليخلا روبظ نيطتمم موق |

 | مهنا ىلع لدت يزامتملا طقخساب تاباتكم سلا اذه ىلعو مّسسق نيرتوم |
 | اسبلال ةباهم تاذ ربح نم ,نانسفا سار روبملا دحا يف دجوو «نوداينص |
 | ةليوط هتطو اهئارو نم ةدوقغم ةببللا لعا يف نورق ةثالثب ةعبق |
 اذاذ تدع“ اهجرت رجا حن امص مب مت نم فرن 05 ا

 ظ را 8 ناغ اماه

 ميجتلا ملع اوعرتخاو ٠ فوسقلاو فوسُككاَو ةنرمقلاو ةسعشلا ةنسلا
 مالنا 2 وكيس هلع فلفو 1

 لصف لو هوعرتخا يذلا خوبلطلا ارا «ليلقلاّلا هت
 ةأمن ادا نا ةأايسوب لاق ٠ هدد دع تاعازتخاو تافاشتكا 0



 (س ا

 1 ظ ل مند ةمامعع مهسوور ىلع نوعضو نضيبا ءادر هقوف فوص

 ظ | نم ةمطق نهفاتكحا ىلع ناجي نوجاوز موي يف ءاسنلا تناك

 | بنصا اذا ناكو :اهجاوز ميراتو نيجوزلا ٠ ءامسا اهيلع تك نوتيزلا
 ا | لكهدهاشإ ىتح ةثدحلا تاحاس نمر ةحاس يف عضوي ضرع مهدحا

 || فرع وا هب وه بيضا ناك اذا قريل هني هزم لاق هب رع نم

 ١ هنم دبال ناكشلذو يفاشلا عنالملا ىلا..هيدييف كلذ لم ٌةباَضا نم
 ظ | ا ٠ لسعلاب مهاتوم نوطني اوناكو ..ءانكتسا نود ناك يال

 ١١ ناك تارقلا زمن ناف اهلمع/ ترثد دف انيزغ ناكف لبا, تيضن اما

 أأرصم ا ناك ام ةعساشلا اهلوهس يف يدبي
 ظ لغشو ناش يف:غرفي نا الا ىضتقا مادختسالا ناهس سانلا .هلمجي ىو

 || ظخن لع يرجي ناك 'هناذ .ل.دلا ليس يف رص ةتامعتسا امن ثكا ءانعو

 |[ البل طيف وغضب نإ طتقا كلذإف ناضيف ليدلاك هل نكي مو ميقتنسم
 يف ثدازا يتلا يضارالا . همنم اوقسي نا نم اودكمتتل ةمج.ةينقا اهلك .

 ظ ريثذ اومةخي.نا ءاجرو ةرضن ةرضغ, تجصاف ةنبسولا هذه اهتأشن |

 | لاونعنيو ةتواقم ب هاج اودَس نا ىلا | اول ةحناملا ةهأبم

 | ظ ظ ةزيك تاريح

 اق نييرومالاو نينشإلا نا نا لع كذتف راثالا م
 /عارتا مهماعو رطانخلا مهدوعو ةوتلا مهبسكأ هناف دبصلاب نيمرغم

 .اتولويسوملا فشتكا دقو ٠ ..اهامرع ةءاصال املا عتسا ن ٠«دصحق ةيلمجالا

١ 



 (<و0 'غ

 ةءاتدلا ةريغحسص ةيقاو ىونن هيلع ينبلا .ةليدلا'ىلا_تازقثلا نم |
 : اهيف. متي رطملا نكي ملدوشا نال تالآلابوا مهيدياب اما يضارالا ١
 ريعشلاو محملا عرز ىلع اهلها صني دج ةينغنضرالا هذه تناكو ١
 نم عنضي و لوهسلا يف .هتاذ نم تناي.ناكف لغللا لما .اءيصتلاو |
 ظ ةىطالا نظءو لسعلاو رهكسا هرامثا ١

 . لع ةمرملا لا ومالا لع ةوالع مهكللن ومدَش ىلا ناكتش ناك ْ

 ةعبرا داز ملقَ لاف“ دازلا: نيم هذونحو هات ام لك مهنم ل ١

 نم كلذ نا نيذقتعم ةنسلانمةيقانلا.ةناهثلا داز .ةكلملا قاورهشا ١
 نيانابلا نم ريكو ..: مهولم يف ةيهولالا. مهداةتعال. مهتابجاو ١
 نم: ةريدتسلا 'براوقلا نوط :ةييطزا ىلا. نوبهذي اوناكح |

 ةيفرل ا يفاوالا اهيف نؤعضي دلطابآة سيلمو بصققأب ةدطب» فاصفضلا
 ةبشخ مهنم لكح ذيبو زها يف هب نوريديو ميلا رم نذ ةرامملا ||

 بشخ نوعبدي .ةنيدملا :ىل مهلوصو دنعو :براقلا اهب نومفدن ةليوط ١
 ظ نوم اونوكي ١ مهنا اهتزيغ نوءتطضبف :نودودي و نراوقلا بصقو أ

 نولتسزي نونلبابلا .ناكو ٠.. ميظعلا زهنلا ىرجت دس اهريشت.نم ||

 ثرفح متاوخ مهعبأصا يف نوعضيو ٠ مهدأسجا نوبيطيو مهروعش
 يماحلا هل الا وأ مهدلا و معنا اهيلع اضع مهيدياب نولمجو» امف مهامنا ١

 ةدرووا ةقينز وا :ةجسنؤا_نئدكو ا رسن تبرك ئرتلا عسل ةموسومو |

 لم رخو يمنا تحي ناذكللا وعم اة ةنيو ل: ارئاك باهر |١
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  لئانيف ةنس» كلم هنا ىلا انرشإا تش ةنكلو بنر مريخ هنعااثال

 يف ىوذن ىلا:داغو لباب يف هل ايان نيخنوفساو ماس لج هناو اهذجو

 | جخ دنع ادالسب نادال خادورع دالوا ىطععا هناو 5/, ةئستوخن

 ةنس نيرشع كلم نا دع 57*.ةنس تام هلي مهضعب نحو ٠ رم

 ١١١ يف يذلا نيب روشالا :نيختافلا رفا ناكو سداسللا لابنادرس هنبا هفاخو
 | ةعقومرك نتف يدام ةذا ىلع اضباق تدوهراف نبرسكأرس ناك ما
 | 0 ل نحف مهادعا زؤر مخاوي ةموتل نأثي فكيف رككو ؤغار

 ١١ كراغملا ضوخ مهدوعو ةبرلا نونفلا لع الوا هدولج بارادب

 ظ تذل 3 ذهاعو مفر .ابف هل زضالا ناك :ةفلتخ تاج مجاهف

 ظ تدذخأ يتلا ةطاشلا اودتسل نيدروشالا لير نورمض اوناك

 | شرع.نث لغا عرمسل يق ا دعاتنم ةدهامملا هذه تناك !ًرسق مهتم

 | هستازاف اومفدي نا مهمسرب نكي ل يذلا نييدوشالا لع راما !دوشا
 | ةلدس اهبوضخ اورتذو: اهراؤسا اوكدو اًريق .ةندلا نومجاهملا تو

 | ةيسوحن يفو . اهلك ةيسا ةنناطلس تناك:نا دعب اهتوق اولذاو <"
 ا لا ةكخا#م شروق لمح هد
 | 2+. ( ةيلاغلا اهتظع نع ءىنتا ا ا هم

 اعدل اهدنا + 1ك عوولطلو لباب يتكلم تفصو ٠

 (| ضرا نا ءاهنم ذخوي ا نيتكلمملا نيتاه ساودؤزيه فضو دق.
 || ةيراكلا اهركأ يف نفنملا ريسملا ستي ةريثك" عزت امالختب ناك لبا ظ
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 ةتردك ن يخوعساوماسو لايدئابدوشا هيذلو نيب تعقوأ ىلا ةئتفلا نااالا ||
 ربظ دقو (وغار يف نييدأملا والا هنلسإ أم نكي موريدكتلا لك

 لك يف ًرصتنم هشي#كب راس روشا كولع ما خرط هلا ناثالا هم

 ذئفناو طتسوتملا نبلاو ةدنمزا لاجو 3 2 نيد ةمقاولا ةسسا

 ةشدهلاو رصم يف ىونجلا فو ةيبرغل ا ةههلا يف اهريغؤ سربق يف هناطلس

 0 ريغو لبان يف تازحالا» ءاسؤر نادال هي دالوا عضخاو

 وشا كلما أف هتكأم عما ةدحت ايلمج نافل تانالو ابمسقو

 هذه يف ىو ٠ لباب يف ىرخأو ىوشن ف ةران يه ناكو لاك ْ

 اسنم داتقاو_ةئس ٠ لبا كلف ةنسا اناع حا هرأنا فدو اًرصِق :

 هنغ انع مث قلاب ةمبت بيس لنسالسلا يقي ريشا اذوهي كلم ظ
 نيسملاوب ةهظعلا ةذبالا دسشتب نبت نيتشاو ٠ هتكلممىلا هعحراو ا

 نيرا نيب امو دوشا يف لكيه نيثالث ىلا ثلا تالتكويف |
 | ةنمجلا يف رخآو ىونين يف اًميدب اًرصقو تهذلاو ةضفلاب علل تناك |
 ناكم رفح يذلا درال لاق ::هزاثا لازتال دورم نمةسرغلا ةبونجلا ||

 هتعاو لوط ناذ: دغانتتاو هشبيب هريغ نع قاننع هئلازصقلا اذه ١
 كون .ناريثك ةميدق لشاع تيرالدق ةبام اهضرعف امد ةريكلا ا

 نم هر لو أهربغو: ة ةيرشل سل ةم.ظع دوا داس او ةحنجا ١

 نيينائويو نييقينيف اوناك نيتاحنلاو نيئانبلا نا. راثالا نع .ثحبلا لها ||
 اهتظفح ام نال قيقدتلاب اهيلع فوقولا نكمي الف هكللم نمز ةفرعم اما ||



 أ 80

 | اناَقَع برلا رمان نانوي مهرذناف رثاكلا ذويقب نيديقم قاسقلا نجس

 أ نمشلا ضفاف بط نوععشا ىلا'اوبوب مل نا امي رع اكداهو امراض

 || اسحو حوسملابرزتاو اعرضتم ءاجن ةيقاملا كوس فاخو يبا مالكل
 | لهو هنع امعو هيلع هللا فاتف 771١ ةنس !ًنفنتسم هسار ىلع دامرلا
 | ةيروشالا ةناثلا ةككمملا تأدتباف هتبوت ءازج حاجنل او زوفلا ليبس هل
 ١١ تح تادعملا اهكحلام دعأف ٌدثقو رهزتو ومغت تذخاو 1/44 ةنس

 | لمركلاو دنملا لضوف اًفاظ ئاذ ةميظملا هشويجب راس ينعم أم زمنا
 وهوا/لاا/ ةنس داوّلا دا رضنل“ 707 عنمإلا هياهو روناطو

 ١ ازاجياب .ةربخلا تانانكلا. نااإلا نيك انيادج نه منهو نوغرس

 أ سينللا باتكلاو دحاو امرنا ىلا ريشت داسسرخ يف ةناكلا كلذ: 5

 || وعرسس نبا هنا نلعت ةيروشالا ةءاتكلاو رصخاس 7 هنا تراس

 ١١ اهدونج تو ةيسا ىمقا ىلا ىوتيت ةوادس تّدتما دهملا اذه 1

 ١ نا الا) ةيزإلا اهيلع اوبزضو .اهريغو سربقو .نيطلفو ةيقيلف لك
 || كللا ةذانق. تحت ةيدؤهلا نرطلا ين دونللا رقم هبتغزونلا اذه

 || تءزعدق لباب تناكو . ةئساخ تداعف 8١ ةئس كلم يذلا نيرا |

 || طلست ىلا ريشي ام لك حرطب زصنوبن زماو-ىونين نع لاصفتالا ىلغ
 || نا ذو دقف ابنك نا يذلا تيران اما .لباب لع نييدوشالا

 || هبا لمحو نادالب خادورام. كلا اينوليباب نم هدرطب هلذخرتشي
 نييلبابلا ةروث' دمهو <81 ةنس هابا فاخ يذلا لباب يف هنئان نودخرسا
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 نّصِحو ةكلملا.ءاهب دَّدج لابريذان دوشا وهو كلاثلا لانتادرس كلما ||
 ةيسسا ىلع تفجزف عبارلا رصنلس .هنبا هقلخو ءتامو :ىونين ةماعلا ا
 .ةيزإلا٠ .اذلاخيع امنا اوت ليس فخلاو 3 |

 جوز نيب قعدلملا ماعلا د هسا ركجلا هش هدعب :ىلوتو ||

 لاق اي ةتعدباو هنلناد دج ١ هتقافو هتافو دعب هتفاخ يلا نمارس ١

 نادج كا اهماقا لا كوالا روشا ةكلمم ةياب 57 .سودوربه ا

 دوع.يف راكي يار لع.نييناداكلا دالب لكو لباب هتاف لوالا |
 ١١ ىؤشن يف هروصق دح/ يف اًدصحتم ناك اهني يذلا) .نئماكلا :لانئادزم

 نمؤ هتكلها .اران مرضا اهنم تيزقلارهنلا ناضنف اهراوشإ كد ىتلا ١
 ناك كوالا لونقا ةزطتس طوق نا نرشي ولا كضيراكنار لاقت
 مو مق/١٠ .ةس ناطيوصلا ىلع ضبق يذلا .لابلادس: دهع يف

 تناك ة مارا ينو: فرتلاو 'يمهالملا ىلا لام لب هئافلس كاسم كلسن ||
 ناضيف: نم ىونناراوسا:اهرجاوا يف: تظقس ةلوهملا ةنيداملا ترحلا ||
 نا: نم اًقوخ هزونكو هشنو هتف .كلملا كلهاو:ةذاملا .قراخعا:نيتلا ١١
 يروشالا دئاقلا لوف ىلا رمالا'زاصو:/84 ةنس ةئادعا ةضق يف نوكي |
 ةكلمملا ةداغاب تدق رونا ىؤنيت ناكسن دانة نس نافارا ضمادطو |

 ناكرس ناكو نيمدقالا كولملا. ةلالس:نم رصن تاج أهتمزا ٍيلستو

 ْ يف نيكببنم ألا 5 يف نيقراغ كلملا شرع نقر ناي[ ىونن

 مهتعدواف يزاوضلا .ةوطس.مهيلع تطس يتلا "تاوهشلاو تاذإلا |
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 ١ 4 اهلعج دقو. ةز اا اهتوعدبو زوشا ٍِش ىزم اهجوز ىلاو

 1١ كرت اهجوز نا ىلا ريتشي ناًسواو ء شون ةأرغاو ما يكاظنالا

 ظ ظ رصع طابا ناك هذاوزت راصح نفر 2 نا لوم هاتسوبو ٠ أهدي 2

 ١ اهيب جاتف دهع يف لاقو.نيماريس تاحونف هيف تت ذا نييروشالا
 |١ نييدوشالا ةكلم مسوت ساني اهتبا ةّلوو ونين ةلمزاسنماريعت تناك

 ١ لدتانيف ٠ ةريهشلا هداورت ةينبا. يف .ةقرحلا رانلا .تبه !متاحوتف ةرثكب
 ١ ادهنا نا ليقإل: ةدئاس ةكلام هذاورت تف لبق تناك اهنا ةمالكن م
 | | نماهدوع كعب .لئابطاق ماهل هبطت ا اهاق سادي ا يناثلا سود

 ظ | تأ اوف دونملا عم ةعقوم يف تخرج اهنا ىلا زودويد تهذو . امتاخوتف
 ظ .ملف يمرفالا اول وس ا اما. قيزطلا يف تتاهف اهدالب ىلا تعجار

 ١ تاناتكلاو تافاشتكألا ناهللم نيقاةإ فلا و اع فش

 || يف تاحوتنلا نم دالومل يدع أم نا.زيغ .. ىوننن يف. اهدجو يتلا

 أ لابريزان روشا ىلا ىز ةبقذدشو ةيروشو سزافو يدامؤ ةينيمرا

 | تاحنوتلا, هفالساك ادب :نيخناب ىلا نثالا-ناص لو .هنبا رصنإسو
 | تدنش يتلا يش سماريعس !اهما ةجوز نختاو :دنملا ىلا غاب ىتح

 ظ هيلا اهيسنو الا راثا ام فلذا ٌلملو سوني ةارئا كل لق أم
 | يهاو ناكو سونين اهنبا سيماريب فاخؤ ٠ معا هيون مريع: لمه ليك

 | ةكلمملا ىوق .اونهؤاف نئاذرلا 5 أجب نيغرقم نيثالثلا هظوافلحو ةميزملا

 أ ةكحيرا ىلتما نيحو : اهتدابس..ظفلت مزلي ام دادغا نيرففل ا ظ
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 اير شع ةسخج د مثم مدسق ةئامسخ ُهعافترا نابي دوتنب ىونبن ةئدلا ظ ئ
 نيكو ناكل وه: نينو ايف نأكل عارذ ةئام اهنم لك 5 ا

 سداشلا. لابنادرس تادانب. اهرهشا لكابملاو :ةظنلا تادانبلا:- نم ١

 ةرسا تام رثكأل دنس واض عياظملا متافلا سونين نا 1 ١
 0 '”فلخو ءنيب زق ريو لا يخ نيب يتلا يفابنلا ى د ىربكلا ا

 تالمو دعشلا ده يدنا وساق | ستماريع“ 20 كلملا يف

 ةريزجو ةيقديفو ايزوس تعضخا اهنا ليقو .ةسضفناارثكا نم لب أ
 نيدروللا نوت 835 كم ةشيللا دالب نم امنقو رصعو سربق ا

 لامعالا عيمج اهيلا نوبسفي نيذلا نييانويلا ن....هزيغو سايزاتكم بتم

 0 ةّضرع ناغ يف اهتكرتو اهتعضو 0 اولاقو ةريطخلا ا

 تلعحو كاملا يف ةثوم ذحب هما اون تنرتقا م .دريس امكروطلاو ا

 زها هايم: تحت رمت امل نيلضتم نيعظع نيرصق ثديشو لباب يفأ فرم ا
 ١١ انها ترجو ةريثككا عرتلا ترفخو زيهشلا لعبلا لكيه تماقاو ١
 أمنا ره ام لعد ٠ ىنض مارالا ةبامسل اهنم ةشقالا تعفو رهنلا هأبم ١

 نماثلا :لسسملا :يف كناكى قل كااثلا نيدفلا ةارثا نسما ر يعم ريغ ١

 تناك ىلوالا نال لبابداثا يف نورنا املامعاو اهنا. لع فشتكاو ١
 طولك دهع فو نامزلا- اذه لبق رصمو هب ةصنتف ف ةفورعم |

 ةوواحلا تاهللاو ةسا تتفاو ١٠١٠١ ةنسوحن يف كلم يذلا لوالا ١

 | امئاش اهركذ ىرت ةكلملا هذه نع مدقلا نانبل ملاغ يف تبقن : اذاو
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 | يف بمنلا دورمتربق هطسو فو عارف تاهللا لك نم هتحاسم
 هءافترا غلبي جرب وهو يرجلاو رودويذ هبلا راشا امءانيلاو ةمظعلا

 ١ نجم اهالغا. ٍفامدق 76 .اهنم لككحارتا ةعيس .هولعي مدق ةناّتس
 | لاثتوهو مهذ نم ”لاثت هيف ريسم اهافسا ٍفو بهذ نم ةدنام هف

 ظ |ناجيؤم ليحلا زاخو بهذ نم يَسْركو ةدئام هيذاحت لعبل ايا دورغ
 | مدباارسجلا وه ةلصاومو ًالامج ةييدلا خانات بهذ نم |هتدجا

 |١ نادم عغدبا ةثدملا هذه ناريغ٠ رم 1 ةكلملا هتماقا يذلا

 1 يدي اهدخم يلام عوقولا ت وانتو فاونلا اهتهد اهلمجاو ماعلا

 000 تضنلا اهبلع ىضفو ثداومتا اهنلع تفدارتو نيمتافلا

 للاب ردملا ناهينسف رثالاآلا اهتم قبو امنه كهدف
 ْ 2 ْ < ةعأ

 أد ةامسدلاا قرش ل ةقارةيدتلا ها نم ةوزك يم روشا.نأ

 || نيوكتلا رفس يف ءاج اك ماس .نب زوشا اهانب يتلا وتين اهندم نهشاو
 || لاق+ةسيدلا تاحاسو ىوننن ىنبودوشا يرخن نطرالا كات نمو
 |١ نويروشالا ذخا هنمو ىونين روشا ئنب:لوالا : لباب نمز»يفو رايكيد
 ١ خنح لوهخ ةروكلا هذه خيرات ما .روشا يمس دورغوه ليقو مهتحا
 || :ةيروشالا كلما أشناو .لناب نُم ترعلا ةزط يذلا خم ذإ سيل: فيع

 || ةظاحاو ةميظملا تاحوتفلا تف يذلا شونين: هنبا هفلخ مث: للوالا
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 ْ لبا فضو ظ

 ماظن لمجاو تدارت 7: لع دمنا ا نديم مع كل

 بوبلا ىلا لامثلا نه اهطسو يفر اج تارغلا رهن فذاخزلابةلادزم |
 اليم  هطيخم ناوظع ناروس اهطي ةمئظعلا ءىنارملا نم ريثك اهيف
 نيسمحو نيتسع نيعنمم امدق 0 امهعافتراو امدق /ا/ لك ضرعو ا

 قدانخ.ر اوس د ماما نفح دقو سلب نم باب ةئاماهدخا فو ا

 نم وندلا نع نيمجاملل اًمنم ٍبورحلا نأبا رهنلا ءاهاهيلا لوحي. ةميظع ١١

 فو 00 وزاك درؤا ام لع ريبكلا رصنتخ اهيف فرو راوسالا |

 ف عفترت ضايرلا هذه تناكو .ايندلا سامع نم ةدودعملاو تاقاعملاب ١

 .رظنملا ةليمجلا تاتابدلاو رابشالا ةونسكت ميظع لبجك ةّيدملا طسو ١|
 ماك دورغ رصق ءانح ىلاهشبلا :ت تارفلا قفص ىلع بيملا هرصق ماقاو ا

 مئافرش نم ةشتكت نا نم نكههنل ءاضفلا ىف يف اًريثك هعفرو هتأرمال

 مند "ساو نكمل ا نا قيل طز لا ناك[ يحلف انطون ١

 0 ةسدقملا ةنذملاو نوهْضن زكي مهيب ةدم دولا ماقا اهفو

 ةندملا طلو يف ةاق قاوسالا: تناكو:. يلاعالا نم مهنع جازفالا

 لمبلا لكيه ىدلان يرخ وه أمن: نكاسملا ةينبا اهب طي دب ماظن
 ةايسوبلاق٠ رضنت الاجو ءاين هدازو ةكلملا سيما ريع هتماقا يذلا

 ناو لعبلا لكيه مه واني ددجتب نا كشوا ميدعلا لباب جر نا رهظ دقو '

 لكشلا ص اًاكيمن ناكو . .ةبناث ءامسلا ددهتينا يف فررصتتخ ١
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 كلذ ناكل ب ةنيدملا نم اوندو لمعلا اذنه ىلع. هدوئجو شروق مدق
 | لصوت يتلا ةريخضلا باوبالا دصوت نا ئفكي ذا:ةلوبسب موكالمل ابعاد
 ١١ نوداطصنق راؤبالا لع نم .دودلا فتشت و رهنلا ىرجم ةنقالا

 1 | ناك ام ىلع اوأرجي مل سرفلا نا ريغ طبخب كامناالا داياطصا نيمجاهلا

 0 نقرا الا مهلغشي ام سيلو ادنع نولفتحي نينلابلا ناب متاع ديب الأ

 | قرظي مل ةنيكدملا سيكو تين ةكحللا نا هاسوب لاق ١ يممالملاو
 | ءاليتسالا مهنكي فيك اهةادعا لمت ةظساولا هذهب تناك اهنااهتهذ
 ا لل ليسو شروق اهذذتا اهترفح يتلا ة ةريجلا ناف ةئدلا ىلع
 ا ظ نم خف ةءاجالاب وا هوه لباب برخي نا. ن «نسرأ مب لهنلا ءامء ايلا

 "ا لانىلع رسعالو لاق,نا. ىلا .ءادنالا هبلا تراشا البس ةئدملا ينج |

 ا ْ ثودملا كلشو ىلع ن نك نيك هكدا نالب شروق ”هلمقاام كار دعشا

 ظ يونج اكتم : نا اريغ تاردحتلا ميج اهتاعر سرداب مقوت تاكو

 1 كيذيو: الع. قدص' ةسانر وا ماظن مهيف: نكت و تازلملاو مسالولا

 أ لك ف فو لإ تما هولا كالاجلاو عالقلاو ثاماكجمالا ردت ||

 2! لشباب كلم“ تقلل نوفون زك داراو ريرشلا كلملا حور تقهذو نيا

 |١ ةطقسن اقام لابثاذ ةاياانارا يذلا: رض اشطاب ىلا هلوقب نعوي نا ريخالا

 || ةمادخ دحا نم رصاشطلب لتقف ناجملا.نمعلا ىلع نيثارلا ثعبت

 ظ لوتسا هم ةنس:سرفلا اهكّذتو .ةنيدملا كيلو موهلا لالخ يف

 دريس مكس ةناس لك روكب اهلع
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 لغشب ةنيزمو اضيا نزح ةيستكم ٍتاجرد هل ترداغو ولعلا نم |
 عراضي ناكمينصلا اذه يف دهإلاذ .ةنيدملا زاوسا لفش يمهاضي نسمح ١
 كاملا ةكمرا هدعب ىطمتما ةنس رصن دكوب ان تام الواح هتمظع ا

 مزمل كاذيفإ: تو ةسمزلا ةعئاس ١ مف كادوريهلفا هدلو ||
 يف لتقف هدو ةبس هناكم كامو هلق هلك لع لمعت نا رصدكتدا' َ

 امهّدع دقو .رصاشطلب وا تينوبال هقاحو .سرفلا عم هعقاوم ىدحا ٠١
 يف ىلتق امملزاو امم نيككام اناك امنا راثالا اههتتبنا نيكلم مضي ||
 مالا ناكو . ةندملا تش دعب رخالاو سراف 2 ترش يمرأف ةعفوم ا

 هلفاحج لباب ىلع فحزف شروق ىلا نييداملاو سرفلا نعامهدهع يف ١
 . || اهراوسا ةيظعو اهتعانمل هتبثب لن مل اهراصخ يف اليوط انامذ لظو ١"

 | كاتب أهي ملف نيجامماب لابي الا عفادملا اهشنج تلمج يتلا اهنوصحو |
 يهل ىلا:ىلا لام لب العب اهلباتيف ةظملا تادمملاو ةريثكلا تاوقلا ١
 نتتودوريه لاق . رذثتقو ةماقملا داعالا تالافتحا يف اهيلع اًتكضاع
 تسانملا تقولا ءاجو“هلاما تكدق نادال ل اوط دعب شروف ىأ رف ا

 اروح ييف ةةدطلاو رجالا ءاولمالا نيوتيلا له ردق كم منا
 ١١ امم مسقب هجوو تارفلا ةفض ىلع هركاسع عج ةركفأا لمجعا نا دعو ْ

 ةيقبلا لزتاو اهجرخم ثيح ىلا اًمسق لسراو ةنيدملا لخدم ثيح ىلا | ْ ْ 3 : ٠
 ةريجبلا ىلا رهتلا ءام لوح نا دعب ةّنيدملا لخادتىلا لضوت راجح يف ||
 اما ةظقبلا يف نويلباملا ناكول لاق مث. ةكلملا سرك أ,ةرفح يتلا |
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 ا اسهناكس اوبسو ةيدوهيلا اولخد تقولا.كاذ يفو لينلا ىتح مهزث
 ١ ىلع ميقاو ينيعبسلا ءالجلا ءدب يمث ين م .ق 10” ةنساهيف ام اوبهنو

 1 نييرصملا عم اودحتا دوهبلا نا الا لباب ةطلس ثحت كلم اهف نيقانلا

 || اورهظاو نيينومعلاو نييباوملاو نيينوديصلاو نييروصلا مهرواجو
 ظ ٠ راوغملا متافاا اذه مهجن يبسلا نم ةنس رشع:ةئرس دعب :ةواصعلا

 || قرشرأو ابق ميلشروا ىلع راصللا ماقاو ادع لامرلا يكاحت شوبجب

 1 دلاولا انيع تأُطو امهيدلاو نيعا ماما كاملا انا حذو ةنبدملاو لكيملا

 | من هدي ةنسهتبعو نم نينيسملا مم لباب ىلا دولاب الكم لسأو
 1 :اندوسعح كذو ايفو ةكشا اهرضاحت ةعينملا روص ىلا هتاوزش 5

 أ نم فالخ هفلسو .حتافلا اذه يفو [يرخت برخغ رصم ىلا بهذو
 |١ رصن دكوبا: مايا رخاوا يف نا لبقو ٠ نيخرملا نيب نامزلا نييعت ثيح
 ا ةكلملا سي كوتا ةكلمملا نوؤش: تريد ىناثلا رصنتخيب فورعلا اذه
 َ اناك نينثا امهلعج نم مهنمو .رصاشطلب وهو تينوبال وأ رينوبان ةدلاو

 || ةريطخ نوؤش ءابعاب تماق اهنا هابسوب لاق ٠ يتايس 5 امم نيكلاق

 | تارقارمن لع تضر اه لم اوما يدبتنإب تل هنادغ |
 (| ديازتملا رهنلا ضرع اماصفنب ناكن يذلا ةنيدملا يفرط مضنل رجح ارسج ظ

 | || ةريحبلا ىلا :اهليوحتب اذهك ريبك رهن هايم تضنت نا رمالا ئَّصتفاف

 أ لا تناقا كلذ ندا اهترفح دق ةبكلملا كلت تناك يتلا ةميظنلا
 | واتم رذح ىلا لفنا نم از زها يتفنن تسكو ةثلا 'هداوم ةأيلا
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 نحالا ران تججأتو لانق نيبعشلا نيب سشتناف مهدوما ىلع ترعلل

 نينادلكلا ةكلمم ةدعاقاوحتفو مهاوان نم ىلع برعلا اهيف زهظ.اماي

 وحن يف أنلع اولوتساو دادش نب داع ةدانق نو ةمظعلا ةئيدملا نبا

 مهنم|/يلع سلج ةلصاوتم اماوعا كلملا يسرك ايف اولمحو 75518 ةئدن ا
 لئاق :درطو 155+ ةنسوحن يف سولعب اهعجيرتسا نا ىلا كولم ةتس

 كل ناك يذلا 'ناطمت اما « ةيروشالا هتكلممل :ةدصاع اهادجو فرعلا ١
 لبان ىلع نسزوجو ا انللا بسط نقف ترعلا:للع نامزلا كلذ. يف ا

 نلع شن داوللا هذه .دمب فقت ملو.. مالشلا مئاعد دظوو سلا د دقلف | رعي .كلم نا ىلا الساوتم اًرامتسا بركسا ران ترعتساف .ةموقثدأثب ||
  كلملا شرع ىطتما نا. ىلا نيلبابلا قم: نيئباقتم كوام:رانخبا ةةقرقح

 .ةيكنن نييوواللا نلكتو زون دكا زهاب زو هتفاو رضنوبان ||
 زصتنب هفلخ ةرمالا هل كنتشاو دما ازعثهوأاو 6 لح ةلئاه أ

 ةيلظعلا تاحوتفااو ةريهشلا يزاثملا تح اض كواملا كلب تقلملا ريبكلا |
 هال ةنس مهب زفظو نيلسا كلذ يفءادعألا ّدلا نييداملا بزاح يذلا |
 ةرودنملا تنل مرك اسعو.مداوّتب هجو هلاريجب نم .همواَي' نع دعي لذاؤ ١
 رمالا راّضو ريطاسالا ميم ءالج ىف يذيب ؟نيحتاف :اهءاحنا اوفاطف )ا

 كلم وخان ناكر ايكيز دروا كة دهع ف يذلا رصندكونان هن ىلا هدعب ١
 .هاقتلا تيحن ترفل ىلا هتاحوتي لصوو ةيقينيفو ةيدؤهيلا حتا دقرصم ١
 ازلبتتو اير اكيع هقيضاوكو ريقرق يف” هومز اوال هول ١
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 | . ميظعلا جربلا“ ءانيب رثا يذلا واه دورت نا: برعلا ضعب لاق سونيترع
 ١١ ءاهللا نا ىأرو هتف ىلا امون دعض ذاوااهملا ئريو ءامسلا ىلا لصنل
 ا | هيضغ ةللو اضاف داع ضرالا ملصسس ىلع ناكو ل !ك هنع ةديعب لزت م

 ١ ةعبرا رويط اهرجي ةلبع يف ءاهننلا ىلا دعصي نا ىلا دمعف جربلا مدهت

 ظ ا لج لع قعد تامقش ماقيل د لا

 ا ا ا ىدئنا ايدازإب ,ةراؤتن زكر نوعي ناك 4 رقم لع ةورغربق رانا

 ظ رافو عابضلاو وأ ثانب ناو اد ادبازقوأا ناكملا ]ذه نلع طش لليلا

 ١ لدتا :هزيغو اذه نف“ نرلا ماما ديضلا رابج ةرواجم:لهزت لنا

 | ناف ىلباب يف راعنش ضزرا .يف:هتاح ةدف هتماقا نكت مل وزمان ا لع
 ا تال يتلا ةريهشلا رثآماو ةريطخلا لامعالا 'عيج دور ىلا سفزاشوب

 1 م اسنناريغ:سيجبب يعلي «ىلانبل كله ددغ يئاعلا دياقتال انت نانبأ

 || اًداوغم كتاف اهنم دور جوخ ىلع لدت لباب راثآ" نم *ئش ىلع رثمن
 ا زيتاوددملا ليبس ىلع لامالا هذه لثمديلا اوزع نيَقمحلا ناو اك
 1 العا هللاو دبلاهتلا نضع. ىلا اًدانجسأَو

 ظ يع ا كول ىلا ةدم دور دعب كالملا لقتناو

 ةكلملا ريزس ىلع اوهباتن:هتاالس نم كولم ةّناُ
 ْ .ارهاظم هرخا ناك
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 يناثلا لصقتا
 سرفلاو نييدام او نيي روشالاو نيبال يف

 ةفداتبل
 ا

 داعتالا اوفنا جون يفببا | ماحو ماس ةيرذ نم نيلوالا نم اضع نا :

 ىلع اومزع موي .مهتلسلا لجو زعل :ليلب نوح مرفت ذلكم :

 ضرالا هجو لعاوددبتيال ياوذ مهل اوميقيل ميظعلا جربلا ءاذ '

 ايهفيشو نوالعو ىرقلاو ندملا نودي راعنش :ضرا يف اومافاف ا

 | ماعلا يف ترهظ ةككمت لفاو . مهرما ظعو مهددع رثك ىتح السن |
 مو ارادتقاؤ.اًزعو ةميظع ةرهشو اءيفر اجوا تزاح ىتلا دورغ ةكلمم

 هننكو دكاو :كراو .لباب يو ندم عبرا اّلا نامزلا كلذ يف نكت ١

 لاق  اهدجم يلاعو اهتجهبب. مايالا تبهذ نيوكتلا:رفسس يف ءاج اك

 نافوطلاب رشبلا كاله يذل ىلا يدري دوشاو ل 1 يدا نا داكير ١

 ىلع اوقرفتو .مهضدا: يف ”موق لظ ةنسلالا لبلت. دعو ... مرمرعلا ||
 لباب ناتمينلا ناتيدملا .تديش كلانهو .ةلجدلاو تارقلا يتفض (

 انولبإب ةكلمم رئاسو نينادلكلا .دالب ةمصاع لياب سسادق
 ؟و.٠٠.ةنس وحن يف ضرالا ف رابج لوا ماح, نب نشوك نب دور ا

 بالا لاق .٠.هرواجم نم عيمجو بمشلا ًةباهو اهيف كلمو عسا لبق ١
 أو



ٍ )15( 

 ١ ةتتطا هذبب ةيرخلاو :هزملا:ةيشح تاتئاككا أر لا دوجو توجو
 ١١ مهنال ةالوه لثم رعي مايالا كلت لاوخا ىلع فقاو لكو ٠ ةيماسلا
 ظ | مهددزت ىلع مهولبالو درقلا قلاخلا دوجوب اراهج رارقالا اوميذي م

 || ذا ةلا' تسيل اهنا نينقوم اوناك يتلا ليثامتلا ةدبعب ديدنتلا نع
 |١ بي ذكت لع مهمتي نانم دب ال ناككلذ نع اؤار تول سعشلا:نا
 ا ٠ م.تاماعم رومالا ةمزا ىلع نوضباقلا مكسمحبو هب اورفاو هوعاذا أم

 |١ ةديطورادتقاو ةلوص تاذ تناك ةينثولا نال مهقانعا برضو ةوسعب

 210 ٠ 8. ءاتالا بج يف لوقعلا ىلع ةدئاس بولقلا ةكلام ناكرالا

 || دوما يف ةبيرغ غئاقوو ةمم عقاوم ةينثولا رصعل ناك الو
 || عضو انركا اين ركلا نورثك الا ذوب ةريثك "تادقتدنو قش

 أ( ةيلوالا كلاملاو ممالا نم لك هلع ناكام هف:نياذ تنلأتلا اذه
 1 مهلا وحا ىلا :عاملالا دعب ة نيثكلا تادانملاو'.داقتمالا» نم ةريهشلا

 1 اولدبا مهنا تكوأ مهراا هيلا لا امو,ةيخيراتلا مهتذاوحو مهدئاوعو

 || اوضاتعاو :لادبالا لك ةويحتصلا دئاقملاو ةفرشلا تاديلقتلا كلت
 ١ 0 ظ ةنثولا تافازخلا امنع

: 37 
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 ثراوتملا, قداصلا ميراتلاو ةئيحصلا ةديتسلا ةلزنم اميرتف.بعتلا ١

 نا اوتثا ءاملع لاجر هيف ماق. ينثولا نيدلا ناركشب.الو ».مهناا نع
 اوناك ناو ةينيراتوارةنيد قنات ىلإ تازاشا يهاب هاونملا نصضقلا |

 نوفرمي اوناكة فسالقلاك ةمكح رثكا مهنم ناك نمو ٠ الق اًرقتالا |
 امناو ,ةملاب تشيل اهريغو ةراجتلاو نداعملا .نف ةعونصملا مائصالا نا

 ياك امداع توجو نيدقعم مهعيمج مانصالا دبع دقو.. اهاثمت |

 موضعي و: . ها رتماخو راهب لحفل لاول, رع مج انا مهمهوتا

 اوناك اهيلا مهباهذ ىدلو» ««تيشاةيزوا مرفت 1 هللا لاثت اهدع ١

 جهنم وتطل ادع ارشيش لاق:اك,ةملالا ىلا :نوبهاذ مهنا نولاخي ||
 قو لب ةقلطم .رتذارا نع.ال مانضالا؛نوذبشي اوناكف 0 ةيكحلا
 قولو .اتيافارتسا ةحبصب_ دا فدعإلا لك دمتي ناك يذلا سضشلا: نم
 رذنت تناك يتلا عئارشلا نم ةيهرو اهئالطب.مظاعت احم ةبملا اهنا

 قو تحت اهتحب كش نمب يتلو ةبقرلا. مطقب اهركحنا نم لك ١
 هلا دوجو بوجوب مهبضعب فزتعأ دقو تانوكءلا: دشاو تاناذعلا ا

 اذبم رو نا لغأرجي نكي ل دنا الا بعشلا عامر اهدبع يلا ادع ا

 نيد عانتا بوجو ىلا اراشا نوطالفا هذيملتو طارقس ناف دقتعملا ١

 . نونجلا نم ترض كاذف .هريغ عنا هننع داع نم,ناو.نطولا ا

 مهتأ ال اهفرتقا ىمظع رةري رج نع هتعفادم هسفن نع عفاد لوالاف ١
 نع ماكتب هناب تعشلا يردي نا ىأ رخالاو ٠ ةحلآلا دحج هناي ا
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 | ةيوشلا لك يف سايق. تحت عقب ال امم ةوهاتخا:امناوقو تاتو
 ىكميال هناءالا  هناهذا يف مرو تنعشلا هب كسمتف عقصو

 ١ لوقا

 11 قادم نع هوذخا م اهنم ذا ةفرض تاليخت تاياكسملا هذه لكنا

 | ام“ اهنمو . هل وه حرم ريغ ىلا هوبسنو رييغنلا نطمب ةنم اوريغ يتيتح

 ١ ناريغ٠ ةىصل | ةقطا تادتءملا نم يش نلع يوطني زمر وه

 ١ اساشا لإ هيف ىر ال لب 536 راك رمال هذه لع فقاولا

 ظ ظ انندلو رزناا الا أهنم قضتشي ٠ ءانعلاو 170 داك تالاخو

 ؛لوقغ نم ةنهازلا تادنلقتلا لال_عضا يقع: انيلا :املوصو دعب

 ىتخا يتلا ةمادقلا .يف ةقئرملا مهتلاط لم اهاوس يلو .اهباضصا
 أ اهتم انبلا صب لو عايضلاةراتس اهيلع برضو رهدلا اهاصا ميم ىلع
 ظ نع عانتلا انفشكو عطاقالا هذه يف ادنحب اماذاو» 0 رذشالا

 | لاو ><. نم ءيش ليغ نفوقولا ىلا: مالا: ان ىداالا اذيهاجم

 ا تاءاتكلا“ 3 اهونلا: اهباصجا نال مهيراوتو :مهدئاقعو نيلوالا

 كيسا .مهنم لك. ٠ لكايشلا تاظودح نمو نيطاسالا ىلع ةشوقنمل

 :ةحان يف هردصتو ةمادعلا ةلالدباهز زو هيطو ىلا تداوم هذه

 ظ اننم اذه . هبعش دارفاو هتملا قوقح. نعامفادم مدقتلاو نارمعلا

 || ةيئيدلا :يلاعتلا نيجزام ناشلا اذهب فيلآتلا ,ءاشنا ىلع نيريثك لمح
 || مايالا يللاو عمو .زومزلاو تاقلختلا نم .ساك يف ةيخيراتلا عئاقولاب

 | تاتفو بواقلا» عماجمب تخاف اماهباو .ةفارخ تدادذا سانلا بقاعتو
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 داشا ةريك ةعاظق فرتس هناك ظ نكي مل يذلا ريهشلا هسف ْ

ا دنعم وا ةرهاعلا ةرهزلل الكم انيثا 2 :
 و لاقؤ.. نئحافلا قشعل

 مهناف مزكلاو ةناصرلا نيس ةينيدلا زومالا ىلا نورظنب نامورلا نكي ١

 ا دهاش»و 9 9 ةهلالا ماركحال نش اوم اوناك ١

 2 هدد

 ةيومدلا تضاوقلا ١

 دق نأ ىرب اهزاثا تنوين دئاقملا تاوفتص مفصت نم نا ظ

 قلاب ءابمو ةّمصللا رادس ةنهاولا اهرايخاو ةيهاولا اهيدام ىلع يقلأ ا

 2 م نم تايئدا وأ تالئعرلا هذي ة هيددش ىذا عشنا نكاد

 نضماوغو نيدلا رارسا مهب نورضحي اوناك ةيبكلا نال مهل نجر أ

 اذهو اهب .ملعلاو 0 تاهل مهاوس نود رمل ناكو ٠ةديقعلا |
 نوفرصتت ةمأ نكلاو دج دلانآحب نيدترع بمشلا ىلع نودوسي وناك |

 اوطغبو اويلسنو اوبرض نا منو ٠ مل نعام نولعمو اوأش مكي ا

 لاح لك يف ةعاطلاو عوضألا ةيعرلا ىلعو اوكرابيو اوئعليو اوعنيو |
 مهتذوح يف هواخدا فراعملاو ءاكحذلا نم ءيش يف ناكن :لكدا

 بعشلا نع ةب وج“ تناك تل أ مهسومطو م هرارسأ لع ٍهوققواو

 نم نامْزلا تاضتقمل اعت انش م نوعربشي مهرؤدص يف ةروضخحتو ا

 تمعشلل اهنولعيو تادؤعملا لامعا نع ةيمه ولا تاقالتخالاو تاقتسفاتلا

 لضا .اونيب مهنا فك ملاطن ملأ .٠ اهيلع ىثغدو يجولا ةلزتم امهّرنف ١
 تذاكا احوزمن ناسنالا ا ىش.و هلو لع نوكلا أ



 لدتدللل
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 1 ر ومالا نم 8 دللقلا نمو نييمينسلاو نيد رصملاو نينر وشالاو

 1 ساقو دح دنع هموق فم | يذلا لالضلاو ةميظعلا ةواغلاو ةعظفلا

 ١١ تالافتحا نع فثكي نا كنأي ال نق ماعلا هباطخ يف هايسوب لاق
 لكو مهدّسحو وسو مهلش اند اهرارساو ةمظعلا ةهلالا

 1 مهديشاناو مهحنابذو مهسوقطو مهتالافتحا عوضوم تناك مهلئاذر

 ١ نورك جا تانومبالاو مهلك ايه يف اهنودشانتي سانلا ناك يتلا
 || قلا تايضتتلا نم هنا نيبعاز مثال نوديعتب اوناك كلذ لغو ٠ اهف
 ا 5 .ةالاغملا ةفسالفلا ملخعا عنم دقو ٠ . ةهلالا ىذر ليبس ف 16

 1 نفوسلنف ذاك دقو ٠ هلاماك نيوخأ هلالا ديع مويالا ة ةرملا برش

 || اسهنابن مزج هناف ةملالا تانيا الط ةبنجزلا تازوهألا يترخا
 / ادي ةعيتص يضخ .|م أرقي نف» ةساجتلا كاتب مركتت نا ىلا انمت

 1 نع نينانولا دص و د كلذ 300 ةسركملا رهاعملاو ةرهزلل

 || يف نوع اوناك لو تاداو ع | ارسسالا كلتب ماصتخالا
 نورذني اولك. ةماعوا ةصاخ ةطرو

 اوامضخي 7 .رماوغ : ءاسن ةرهزلل

 ةيرلا كتل. ةمدقملا_نهتاولص ىلع ةفوقوم مهتاجم ناباودقتع نا نم

 || مباكبه يف اوماقا ةريثكلا هدونج اوعقو كلملا ىلع اورهظ نا دعبو
 | رعاشلا اهب هاف اًظافلا ابيلع اوشقرو مهتاحابزو مهاعد ليث ةنوها

 | ءاعدلاب :نراج تارغاعلا ءالوه نأ اهازغف كاهو ريهشلا . دينوسيس

 ١ نولوس ناف لاق نا ىلا. نمل اًمارك| نيينانولا تذقناف ةرهزلا ةبرلل
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 بوص لك يف مار اوطخو.مهةفت قع مانالا تلاوت الو. ةطبسبلا ا
 ةرداقلاةردقلا كالت عرع اولفغو مهتلاخ ةللا اوسنف مهتوابغىلا اوداع 42 ١

 ف :اوهمعف لالدعطلا سس باول ا ية 1

 اير" نع قلعا نافل ت انفال تهشم مقارب تببحو مهتياوغ ||
 نوكلا .هل:اهنودظف :ةعطامتلا ا راوناب:مهتش هداف لشسشلا ىلا مهنيعا ّ

 ةدامع:اواحتا- نانا ب اهوملاف خليللا: لع طلت ككاوكلا اوأزو :

 3 ناك لكل مالجب ةملالا ددع رجع نت ىلا نود قواخل /
 ؟قلااطف سل رع نك مهتولق يف تضر :تافارقسا تمعف ١

 ةعوملاءئدانملا 0 مها طأتساف ةيذاكلا نئاقملا كلت تلّمأَتو َ
 الا حايسو ةوابغ نوذادزب ةراضملا يف .اوهدقت اليلواكو .ةقداصلا |

 ةفادزم تناك !ماذب اهانغم قاشو اهانبم”ق از يقل: مهاكابه داثأأ ئز ا
 .لقعلا ةفيدبلا لتشاتلاو قب أتلاو اكفداعتالا :ذمالوقبلا نك :هدي اب 1 ١

 ناك ام .ةمادقلا نارغ نمانل تظفخ يتلا خيرانلا فحص ملااطن | ا
 كنناك امو هلا: نسينودا كلغ عومدلا نم ىتبنيفلا ةمشلا فرذي /

 1 نفوس ادي قنا لامالا نم تاَمألا هلع منت مذعَت١
 ف دفوب, يف ةمولل ي 00 ظافر نعبالب 2 ا

 0 كك 1 1

 0 تع كنق رب ليتم 0 ايما 2 0 هربم .
 نيينادلكلاك نولوالا هيلع مِدقا امو. أاعزج دامجلا رظفو أافدسا ا
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 1 يو عدو ايديا || بهاذهوم 0 عدنا اب موأملا قازملا تممتوو:قئاقلا لع نوملظملا | |

 : ياماها
7 

 8 : تادقتلا تنغا اهل اا هذه نع جنو ةلليهش ا
 ل علا 1 نين ويسمالا نع ةينئولا

 ا اك انو لوف ةردط لإ مم 5 ذنف ةلوالاثأ ققانمنا

 .(| مهلاخن لجو لع هلل اوادبع: مهنا ىرت مهاوخلاو مهراوطا ٍااهيلع |
 ْ ائم ثناح اماذإف .ناكمو نامز_.لك يف هتردق ةءاظع مهارا يذلا

 |١ ننطا نق اًرهاز هاذ ناك هارت نياقلاميدقلا ملاعلا كاذ ىلإ ةتافتلا
 |١ رشبلا نا :ريغأ يتهذلا رصنللاب هوعذو حدملا :لكيحدم يف ارغشلا
 ا انهيكا اليس 1 قطا دله ناصف راكي نا.دنعن اوداح

 ١ انوا جوخ ال مرمرع. :نافوطب مون ماعت الا. ىاقو يللا يبلع

 ١ ةيناثدللا معازام تالبقتسلا يف مهعدريلا نكي ل ضاصقلا اذه نا الا
 | نع "يزعل هتوريخ :نافوطلا + اع التيم ناك يذلا نامزلا كلذ. يف

 اوذدبتي ال: يك اًثا هل ميه ام» ءان
 مهنبلا لياخ ضرالا هِجحَو لع

 ا

 ١ هجو لع اوتتشتو اودّدبت كاانهنمو ضعن مالك مهضعب مهفيال تح
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 لا نيح ةيسرافلا ةمظعلا طاطحملا دعب ةمظعلا كالت نم د 3ك ٍ

 ف ندمتلا نم ىوصتلا ةجردلا اوغلب نيذلا ب رملا ةدار كاك
 ىلا نيرفاضتم نيبصتحم مهتملك اوعمجو مهثعش اوُ نا دس قرغلا ١
 نوت كالو مهدوهع نومدف ال ةداس ةرادا تحت مهتوطس ذ ذوفت ظ

 ةدحاو ادي اوبكنا لب عماطملا .مهيرغت ال نيراوغم ةداقو مهماسقاب ||

 نم نيمفاد راردملا ليسلاك اوهفدناو مهيصاختو مهيداطمب نيّبكتم |
 م نيعضاو نييلاغ نيحتاف ملاعلا اال ف غرو مهضراع ١

 كيلا ع ايماوبل ا ضرا لك ءانف نيك نيبو انسو :

 ءانف ىلا هراونا تلضتاف ةنشخلا عوبرلاو ةيريربلا يفانف ( نبع ريشي |[

 ابللظت ىلا رج اهذلاو اسك تناكىتلا سدانلا تدويش ارو 1

 كنداز مدالاوةعولس يفاوتكل ىلا اردعهازلاييومع ار زاكساذ 5

 تطقسو ةبسار ةمه ولعو ةيمح دادتشاو "ةعانمو َةْرَع ةبرعلا ةلودلا ||
 فراعملا نابسا ةرشان ةدئاس ةئب رعلا تافالخا تربظو ةينامورلا ةلودلا |

 لويذلا ةيفاض ةيناشعلا ةفالخلا تءاج مث. ةرومعملا احنا يف ندمتلاو |
 تحتم هم ضاوو ةاوا ملا قح ةرهظمو هتيماحو لدعلا ةرصان راملا ةلاعا|

 طاّشنلا تّتبثاو ةديدعلا كلاملا تعضخاو ةريثكحلا تاحوتنلا ||
 دانو مقص لك يف نيبلا رصالا ةرفظملا اه دودج صصف ةءاويشلاو ا

 ةمدخلا يق داص ةلزنم تلعاو زملا ءاجيث قوف اهدجم قدارس تعدو |
 ددعتو ةسورحلا 'ايكلامم يف نونفلا تحادناف فراعملاو ملعلا بالطو |
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 1 نيذلا كننلوا ربغ ام يف ةماكلا ذوفن نم اهموقل ناك امع ةيفاكلا ةلدالاو

 ١١ بسدتو مهيدابم نيلبتو هبوعش فالتخا عم مظعالا داوسلا اومج
 || نيينادلكلا ءاكح راثا تلاز اه ٠ مهرا دتقاو مهلوص يح انج تح مهلحن

 || حواتو اهموق دم رشنت نيقينفلاو نيذيصلاو نييدنهلاو نييدالاو
 ١١ لاضفالاو ٠ دئارفلا دئاوفلا نم ةوكرت اع .ةيدانم .فراعملا قافا ف
 1 فراطلا كلت. لمحينالا لاوهو !.1وورتب ملاعلا تبعؤأ يتلا ةيلظنلا

 ا نذع اوفشترا مهناب نانويلا 00 .٠ سروغاثيف دهشد ماهوب يللا

 ١ ةللوالا رداصملاو ةعدمأا عييانيلا كلت يراجم نم فراعملاو كال

 |١ ١امكحملا كلوا هيلع ناكام ركيبال مدقلا ملاعلا يف بمن ندو
 ١١ ةريخكلا ءامدقلا نيينادلكلا تاريرقت اهدخا نيردصعع فرتعو

 |١ ةيكلفلا فرانملا بسحب نامزلل مهتايسقت نا لومي وطسيرا ناف
 ا ناكيتلا فراعملا اهيناثو جيدملا لبق ةنس 4٠* وحن نمةيراج تناك |

 || اوررقو ةمظتنم ماسقا ىلا نامزلا اومسق نيذلا نوينيصلاو دونملا اهيف

 .07٠ ١ وجب عيسلا لبق ةيلع ةجج ىرخا تايبرقت اومضوو هثداوح
 ١ لصتا اهموق هيلع ناك ام نا اهف ققذ نمر صم راثا ضعب دهشت امك
 | نيرفك بهذم ىلع نيبشلا نيذه دحا دالب يلا نم مهلا
 ١ دنت اهلك ةندمتم ةريثك_ٍبوعش نع انا عضوي نا ف خيزاتلا لخبي مو

 ذأ اذاو . ىلضالا روحاو يلوالا زكرملا كاذ ةرادةطمت ىلا اهطوطخ

 ١١ يقل هنم لاب ةرانلا هلع يف ةطشوتلا:نوزتلا ىلا قفا يلابزيطملا
3 
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 ن* ناو (زيطاسالا .مهبم الج يف كلذ نايب ملاط) ميدقلا يف مالا |

 واعنشل ضررا ىلا نضع لحر ضرالا ةذه نمو رشملا ءدي ناك كانه )ا

 ةريثك نيزيرةملاو ءاكعلا ءاراو «لئابفلا تقرفتو ةةسلالا تلبابت ثمح ١
 كاذ لك نا. يف زواهتت ١ انااا ةديدع  مهبهاذمو ثحبلا اذه ف َ

 ةثالثلا مينب نيب ضرالا حون مق اهف يتلا اهاوسال ةيسا يف ناك. |(

 هنيرذو: كيفاُو ٠ ةيمازفا| هتبرذو اماحو «ةيلا هتبرذو اماني ناصاف |
 | ةيبمزلا مهتطانر اكبالا:كراوت ةبسا يا ةراقلا هذه يفو «ةندواو دنملا ||

 مزع انفو «.ىلوالا مادالا يف .اهملامما .ترمعو .اهتشاحن تضزو ةبحورلاو ١
 هتوطغس مالا نولفالا:مسفزو . اوقرغتف ميظعلا .جربلا ءانب لعرشيلا '

 ةلغوتملا ةميظعلا. ميكلامماوزكرو مهتوضحتو مهيداونو مهتانماوماقاو |

 ةيقيابفو سلرافو يدامو :برملاو روششاو لباب .ةكلمك« ةمادقلا يف ١
 لاتتلا  لاطباو .مافكلا ٠ لاجنر تّبخب اهيلاهشو:اهطساوا نمو. اهريغو ٠١
 تخودف .ةوقثاو ةزملا اول تحت .اًهوئص اقومَص تاظنتاو اًقولا اولا |

 تمنو' نقنم لك لاودالا تيأقو نشورعلا:تلثو :ةروغعملا .ءاحنا ١
 اركتذ تزل ةنيدللا . اهراثا بطون قارة تقيدتا ا ناثالإ ارثكا ١

 ااضهاو اهانزو اهزاغواو الوهس ىفو ٠ يرانا: تاس يفازيهش ا

 اهنلر ةقابلا اراثالا كيت ةراثلا:نورتلا نع اشك شم اهتبجتلبن اذا
 ة:ايظملا/!نم:ةلنمال'ناكازم نتا تاريضتو تدون فيك نع
 ةيفاولا تانيبل ان كانتاتو كوالا لاجبنالا يفةوطلنلاو:دحماو رادتقالاو ||
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 ا . كلذ ريغواهيرغ يف مهنمو : اهيقرشا يف هلمج نم مهنف»٠ ٠ كلذ ءدب
 ا م هشلوو نافوطلا تمدقت ينلا ثذاوملا نا لاق نم مهنمو

 1  نافطسا كريرطبلا لاق .٠ .ةشلا ناني نر لوح انهعوقو

 ١١ نكس ميعتلا ندع نم هللا هطبها ان مدا "نا: نونظملا نم يعيودلا

 ١ قرشا اًليوط اماقا لبناهو نينآق ةئدلو ناو. نومرح لج

 ]| يف ريق مدا ناق:٠ مهفادم كلذت:دبشتو عاقبلا لهس يف ودا
 || ةيرقب فورتملا لحنا يف تيشو . قشمد برق. نياقو . ينادبزلا
 | ةئ ةثارح ديلتتلا بشنيو . كركلاب نثاككا ون ريق ةلباقم يف تينش يشل

 ْ ِ نياق ىلاو هب داك الاو لؤالا نامنألا ىلا "نائبا: 22
 ١١ ين لدن يذلا ققشمد مسا نه. كلذ الخ لدهشتإا وأ "لساه هيخا

 ظ ] ريثكا :لهذما اذِهو ذ ف تفرش. يذلا عضوملا لع ةيماسلا :ةغللا

 .بالاو مينوريه نسددقلاك نيخئروملا ند
 ا دعب ا لرااخو سوني

 ١١ نصاو كلبي نضرا ىلا ذاحنلا ةننعللا كح هيلع: لّزتو هانا لتق نا
 ١ هنا مسا .اهبقاو ماعلا ميس ةعر اوحن ٍفاهف ةريبشلا ةعلقلا ءانب

 . اموملا ئعبودلا كالذ ' ىور.ةجرتملاو ةراخلا اهيف نكساو خونخا

 ١١ يذلا ناكلا وه.نادبل. نم قرشلا للا نا لع .ديلقتلا انلديو .هيلا

 || نودي ويلا ب تهذام اذهو نافوطلا نم.وجنبل هننفس عون هبف عنص

 1 هيلة ار زيالا كدا ةكفللا فتسدا لعو٠ متاسلا

 | ذاهب ىعشي ناك نومرخنال طارارا :وءدملا نوهرخ ميظعلا ليلا ىلع
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 لوالا لصفلا

 ةينثولاو ةيسا يف

 ىلا رظنلا وه ناسنالا ىلع ”ضرعت يتلا عيضاوملا مم نم :

 نولوالا هلع ناك امو هتادقتعمو هقرفتو هلساستو يناسنالا عونل
 هولا ءا اوس ملص ةنلوالا 'ىدانملا كلت نود لاح امو مهترطف ذم

 تق هتف قاقحلا راونا مهنع :ء ترجح لها نم 0 يفاوروهدتق ا

 ا هانم معاد ىلا بعش 0 مهكلاسم ثيعشتو مههاذم 1

 ةيسا نا ةرخأتملا ةسشئولا تافاركلا نع ءاضغالا مم هل ربظ ناك امع ُ أافشاك نيلوالا زا ثحبو راثالا بسابس يف لغوت نمش ٠ ا

 عوبط بر الو ابناو ةءرشلا دم تناك دال تاراق مظعا : ]

 نا :ءدب ىدا انلوع اذملو ٍهرسان ملاعلا تع يلا ةمظعلا نادالا 1

 |١ ترشقناو ةينثولا اهف تداس يتلا اهبوعش لاو ا
 نع ترض نا نود ةر ومعملا نم أه ري ىلا اهتلمتف :

 ٠.... داعتعالا ةدص ملاعلايا داعأوة ةهو وشي يع اقل لظفح نم ىذ .

 لداعت يلا ةيسانا ىلا نوثدحلاو نوراغلا + 1[ لعلا بهذ 1

 نم .فالتخا ف مهنا ال ةيرشبلا دب تناك دق ميدقلا مانا كنت

 ديلقتلاو راثالا نا اوتنثاو مهعيج ىأترا دقو هتقفاومو ناكلا كح ظ ظ

 هنظفو ةراملا هذه يف لؤالا ناسنالا ةماخ جر نكسللا ةمادقف ا

 ناك ناكم يا ين نكل امتراضحو اهيذاوب 6 اهداهوو اهحاطب | ٠
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 ا لا دبا: يناثلا ناخ لددسحلا 20- يزاغلا ناتلطلسلا |

 ا . مانا نم نيتالل ٠ مانالا عم اًرثا قبيل يناهاشلا هناطلس ةكرا

 ١ يف .ركذت نا نم ا يدسملا هرصع رثآم ميشنف

 || نيخرؤملا مالقا يرجتو ٠ ءابطخلا ةنسلأ قلطنتف .رّضحلاو ودبلا ظ

 0 . رصعلا اذه حور. . ممالا 5 ٠ معنلا يلو ءام ةلاطا ٠ ءارمشلاو

 ا ظ ةسورحلا د هكلامم يف مفارأا ٠ را رصم لك لوقع هتيكح رين رينملا ظ
 ١ || يف . داما عفرتو ٠ لضفلاو َز : ءلا ناكرا دطومو ٠ لدعلاو ملعلا رآتم

 ا م هدسأتب ءاعدلاو ةعارضلا 2 دانو ربوص لك

 أ . مها ام مصخيو . مهبا ام هنم برع رخآب فاولا اذه عتاسو
 | 1 ا و احلم ايرث ام بيسو

 . يركش معن ل٠ . يرذع عمشل نأ. يباتك علاطم نم لماف . ]ل راشتتا | 1

 ا وه ٠ هيش لك اًملع طيحلا هللاو ٠ لأج لك ف ريصعتلا نعم الا

 1 لاما هيلاو يبسح

+ + 
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 و
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 : هذه ماحتلا نع ينطبش مله ءحرشنتم اناو تدناع م دكلأ دعب تويصاو
 يف ةبغر ىل ت تع“ لب ..ةمه ولعو عالطا ةعس نم كار ا ةمهملا
| 

 َ ىلا دسهجلا اناطم ىل تدواو . تيقتتلاو نفعا ح وأ ىلا مي راتلا |

 ١ نيدوهشلا ناتكلا ثا تيفتقاف بيضا ىلع ككتعلا ىلع تاكتألا
  2نيقداصلا نيخروملا ىرعب ٠ هوهأ أم تتاتشن: نه تعجو

 رك و: ةنولعم دعا اوُسَو ةراوش وش مهنع تّذحاو . 1 دئالو ا

 عانتلا برعلاو مجالا! احم نع ٠ فنكلا هب تمما ام لع تبن

 تاو 1 ا رمت 1 عاضلا دب 55 هتلاغو تافارّعا ا

  2-06 ْ1ملاطمللو . انفاو ضرغلاب ىرا أم لع هلل دمحلاو اخ: امئطم

 | نيلوالا ريطاسا هتنعسو .افاك ٠١) لك يف تأدب .( نيضاملا رابخا يف
 | حاضياب اهتتطساو . ةيلوالا ممالا نع. ةيخيرات ةعملب هلوصف نم لصف
 ممابو . باقتلا ةَقيقْللا نع طبي رظنب اهتليذو . ةينيدلا تادئتعلا ا

 | لك تفدرأو . تاوتملاو ! إطخلا 3 هناي # نادسألا نم ام ىلا

 ١ نيملاعلا نر 0 .زعامللا قودتو مدقلا ذنم رارقالا تش اع كلذ

 : ءالملا ءاراو بوعشلا دمتعم اذروم .نيهاربلاو يجعل ٠ لاوقاو

 || تانئاكلا نع ملكتلا شاحتا مو : ءايكمللاو ءامدقلا ةفسالقلا ٠

 | اهاعج يتلا تاكا زومرلا ىلا .تعملا دقو . تاوربملا ةفيكو

 نع لصالا يف ةذوخأم يو :ةهاو ةروقحم ةيتولا ضر يطل
 || انالومو انتمعن يلو دهع يف كلذ ترششنو . ...ةيماس ةئهار دداصم
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 |١ قت ل لالطا ةرضنلا ةكألا كلت ءازو نم ىرأ يب اذاف لامثلا

 ا يرخاو راعواو الوبسو براثلا اموق دجم 2 لإ فتاونلا الع

 1 اًرومرو :روصتلا قفأ يف كزذنلا قفش ا ريغ ابموها قب راثاو

 | يداوع اهتانودكم لع تسمط دق تانانكو لاودو تاناكحو

 |0١ يف تربل يهو ثراوكلا يعاود مابا اهنارسما تدازو ثداوملا
 |١١ تايقتلا ضيح ىلا فرشلا ةصنم نع تل« قئاقح الا لصالا
 1 لع تقر. .تافارملا يا لاكشالا يدا! اهب ت اذهل نإ لعب

 ١ .رورسلاو روفتلاو موجملاك تاراشالا ةفلتخم روطس ةرايحا حاولا

 1 ىهبا مك انلبنتفا تافو ىطم اع“ تاحاضنالا ن نع ولختال اهنا ديب

 فص نا يردعلو . رهاؤزلا دئازفلا نم 9 يلا لوالا

 |١ بارغ اس راثآلا تاظوفحف ٠ فارغ فاجت انيلع يلع جيراتلا
 اذ ايدل 2 اح ةراغلا..ةنمزالا اك اذان اهيلا ظن تام

 |١١ امو «امتلالز دراؤم نم دورولا ىعشا اه :.ةراغ ةرضالا روصملا
 ١١ لكك انمملاعم يفو . ءاوللا عوفرم اهراخن . املالطا ف سوللا ىغبا

 5 تاق يواذ ,شعنتو ٠ لقاعلا :لسقع ةراهع [جابتا دي ٠ ءاود ءاد

 ١ ةعساشلا ةسمصلا مابقع يف كولسلا تمدحت اذلف..:لفاغلاو لهاإلا

 ١١ ٠ءاتهحار نك جد ىلا تدمعو ٠ ةعئابلا اهضانغ فراوب ٠ ئهنبلاو

 ' | الاخ لاباس فن ليسا ةرولا نكجت نالؤ._اهحاودإ فوطق ءانتجاو

 || «حرف اناوءاسولد حدا تلداف.الانم !اهقوطق نم برقا ىعسلاو
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 ةمدقملا

 هللا وه .رضاح هيدل نمز 10 رخالاو لالا وه نملادج

 ميركلا عدبلا يدمرسلاو . يتسلق ااا دضلاو ّدلا نع هّونمل
 هلع ترعو ٠ هفسا نو هديدجت ناسالا لمع ىلع رذعت يذلا

 عدو ةتيكحب اهربدو ٠ هتردق تاننااأر دق: هرعت الول هتفرعم ظ

 ةيييوم ناسنالا ماقاو . اهاذحتت سيماونو اهاّدمتتالادودح امل |
 ظ ادا اشيا نركتل بادئاش |

 هللادبع نب اتحوب نب ليئاخيم ىناولا زجاعلا دبعلا لود دعما 2

 يف فرطلا فا حسا تنك يفا ينانبللا يفوراملا يناشلا لثربغ ١١
 راوطا ىلع فقاف نيرباغلا ميراوت تادفص مثصتاو نيلوالا 0 ١

 2 نع ةيشيلاوت :1| ةيذاملا نورآلا تاباّقتو ةلاخلا نوعشلا لاوحاو ١

 نع باقتلا طيمأو اهتانج لعابنوزخت تافرش نء فوشتا نا ||
 ىف الاسف كونبت قولا فوطتلا ةلالاظ يفر وجاء ايناوتكم ١
 ةراضح يف' ىنأك لابضالاو ٌودلا,اهنانم يف تذدرتو لابزل اينانم |
 هللعم طقتات رخاز رمي يفوا ةرجافلا نيئاقنلا اهنم تنتكت ةرضان ||
 ناجي نم دهاش | امم لاهذناو مسوق يف تنك ذاو٠ رهاوجا رهاوب 1

 ةننتتو ةلمنس دقو ناطمالا نحت 5 لابجالا تاظوفق ةمادقلا
 تاذو قيدعلا تاك جاما: يم عما تقع ناو نيلوالا تافد ظ



 تي ام معن اب تدلق امة

 14 يب ديدسلا يارااب تزفاضو

 ةهتشرا ال ملعلا مس تيمر

 تريناف فراعملا راكباب 00

 لوم مابها رجل تعد
 ادغ ديف كنف خيراتلا اهز ىثابت

 اهقوس جار دق بادآلاف يرمعل

 "ريغ فراسمملا رشن." ىلع" تنزغو
 ةمظع تضتهاو لهجلا يعاد كس

 كنم نياف | ّذع ماعلا رصغ ًككسلاو
 يطانم دامجلا معلا ناك رلف

 تدب دق: رفراعملا نسل اا ,ى١

 هل مظنلا ىلا افاصوا هايس

 ةياح ”لضفلاو. لضفلاب مكك رقت
 يدبس هيدها مويلا كيلا يلاتك
 ا 71 دق ملعلا م رق تاع

 افاو ىده مويلا كلا كيلا
 ,ةلالج نع ترص دق  هريطاسا
 نا كن ”عرامآ ام لا :ناف

 مكلضفو موي” حوتفم كايف

 رفقوم لك يف ركشلا يآ ثب
 نسل ءاعدلل ًدطصأ .

>) 

 || ىردأ تنج ام يف رمالا بيو كادي
 || اسق كجائاف ”مايالا تّدوسا اذا

 أ الا قساف لبا دار اوف
 #1 امسفن يف ناك دق يذلا عينت

 ارهدلا مفراو دو دعساو ا
 ارم اه تودع رلالجا ةدالت
 اًرضلا تامناو مهلا اهنع اسهنع ترسو
 || ارضخلا اهتلحن اهناغم تدامف

 ارعش اسلرت لوم ١ ا
 اوتفلف | يارحيم هلو ذا تفموا

 | ارككلا كل قالا باحاك تدسال

 ([| ارثنلاو َرعشلا اهودش ودشت كحدع
 اردق ىلتعا كيف 'مظنااو اهب تفصو
 اريك ةقاجو اًرغص ةتدتعا دق

 ارطالا ”لسمحي ةنا هلبتقاو
 ارذع مكتب نع .ّدصلا دنع قاب ملف
 ىزالا يف دسملاو هان انثلا اول

 ارخفلا ا ةنا ذا مكحادمتب 1

 ارحبلا بفكروار ىوها ام .لاث دق

 قرت ال كدمحو حابصم نجدلا ىدل

 / : اركذلا كرولا ف 4 تدلع نأ

 امين |رهج هفدارت
 ايرااعب

 هرشنتو
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 : ؤ ناتكلا ُةَمدَقَت

 نم . ريزشلا ملاَملا'مهشلاو «ريطخلا ريزولا ٍةلودلا بحال
 ناذالاب دهام تسفاو ٠ هرطعلا همراكك ملعلا يداون رات

 ٠ فراوعلا ماهإو ٠ فراعملا ريزو اشاب يدهز . ءرعشلا هقانع

 ٠ مانالإ .مدمحت رخافت . مالا عوفرم يناهاشلا ليلظلا لظلاب لازال
 اركش مهاتعن و . ارذق مهيلعبف .ارخن هباب يف ؟املعلا ئرابتتو
 ارغلا ةلودلا ف دا تاق ترد

 * هلاسشوع رقعأف رخفلا يلأرع تقر

 اذرما فراعلا راححبا تنادو

 6 ين مزح ٠ كارل :قرمهو

 نك ملف ب بغصو لك نعام كلم

 هبلشرع 0 ق هللا ماقا ميظع

 هنيع نم هلل اف ىلإ امف

 ىنلاو ةينلا ىنميلا مذي ينل
 اهلالشتعا صو ايدلا تفرشت
 اوفدارو اعدلا ايثدلا وني ىدبأف
 ير رك ضرألا لكي ىنأاذك

 ىهنلا يذذ يلاعلا نتم ىلا ىلعو |
 ةضق ءالفلاّلَح يذلا يدهتك ||

 اًدهاز ءيشلا لطاب هيف نككمل ولف ||
 ماما ناك | دان
 فراعربكا رصعلا يف نكت مل ولو

 م ع

 ىربكلا: كتمهب . ىوهت اع تركو
 ىرشيلا تحادناف ملعلا د ردق تيلعأو 59

 ارخغ اهتوش نم كايتل ىلا .تيهف
 اركب ىلعلاو:السملا ل .

 رط ىرولا كرلم يف هس نم لاا

 ارهس اسهيلال يت . ةكنالم
 كرسي ردي نم نم الا رخفلا امو
 ىزخالا يفر سلاو رسعلاو 2 الف

 7 ا لاوغبلا 000

 ميا 7 يذلا يزانفلا افاطلسب

 ليوا أدير" شوفملا .ءازعا“ اما 2

 ىركذ ال: ملعلا ةبلط ىترتو يعارت
 ارهزلا تةانمجما كايلغ  تفزاش ا

 اردب هقفأ يف تنب اه ئده يضب

 ارمالاو يعنلا ةطلسلا كتدلقا
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